
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 اللوجستية   خدماتلل صدر شركة

 سابقاً( شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية)

 )شركة مساهمة سعودية(  

 القوائم المالية 

 للسنة المنتهية في 

 م 2021ديسمبر   31 

 مع تقرير المراجع المستقل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للخدمات اللوجستية  صدرشركة 

 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً( 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية  

 المستقل مع تقرير المراجع 
 م 2021ديسمبر   31في   المنتهية  للسنة

 

 

 

 

 

 

 

 
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحة  فهرس 

 - مراجع المستقل التقرير 

 1 م 2021ديسمبر   31قائمة المركز المالي كما في 

 2 م 2021ديسمبر  31قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 

 3 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 5-4 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في قائمة التدفقات النقدية  

 32-6 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية









�ΔϛήηέΪλ�ΕΎϣΪΨϠϟ�ΔϴΘδΟϮϠϟ 
��˱ΎϘΑΎγ�ΔϴϧΪόϤϟ�ΕΎϋΎϨμϠϟ�ϲϧΎόϤμϟ�ϊϨμϣ�Δϛήη� 

��ΔϳΩϮόγ�ΔϤϫΎδϣ�Δϛήη��
�ϲϟΎϤϟ�ΰϛήϤϟ�ΔϤΎϗ�

�ϲϓ�ΎϤϛ˼˺��ήΒϤδϳΩ˻˹˻˺�ϡ�
���ϚϟΫ�ϑϼΧ�ήϛΫ�ϢΘϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ϱΩϮόδϟ�ϝΎϳήϟΎΑ�ώϟΎΒϤϟ�ϊϴϤΟ 

�

˼˺���ήΒϤδϳΩ˻˹˻˹�ϡ  ˼˺ �ήΒϤδϳΩ˻˹˻˺�ϡ� � �ΡΎπϳ·�  

     �ΕΩϮΟϮϤϟ 
     �ΔϟϭΪΘϣ�ήϴϏ�ΕΩϮΟϮϣ 
̀˹̂˹˿́˾  ˺˺˼́˽˹˹˻ � ˿ �ΕΪόϣϭ�Εϻϭ�ΕΎϜϠΘϤϣ�
˾˿˹˿˿̂�  ˽́˽˼̀˾� � ̀� �ΔγϮϤϠϣ�ήϴϏ�ΕΩϮΟϮϣ�

�  ˾˼˻˺˺˻˽� � ̂� ϲϠϳϮϤΘϟ�έΎΠϳϹ�ΪϘϋ�ϲϓ�έΎϤΜΘγϻ�ϲϓΎλ�
˻˺́̂˽˾˻˺  ˺˽˹˼̀́̂˹ � ́��˺� �ϝϮλϷ�ϡΪΨΘγ�ϖΣ�
˻̂˾˽˾́̀˾  ˼˺˻˻̀˼̂˺� �  �ΔϟϭΪΘϤϟ�ήϴϏ�ΕΩϮΟϮϤϟ�ϲϟΎϤΟ· 

   �  �ΔϟϭΪΘϣ�ΕΩϮΟϮϣ 
˺˼˽˼˻˻˽˻  ˺˾˺́˽˹̀˺ � ˺˹ �ϥϭΰΨϣ 
˺˿˾˾˼˹˽˻  ˻˽˿˹˿˻˻̀  ˺˺ �ϯήΧ�ΔϨϳΪϣ�ϢϣΫϭ�ΔϣΪϘϣ�ΕΎϋϮϓΪϣϭ�ΔϳέΎΠΗ�ΔϨϳΪϣ�ϢϣΫ 

�  ˽˿˿˹˺˾˹�  ̂� ��ϲϠϳϮϤΘϟ�έΎΠϳϹ�ΪϘϋ�ϲϓ�έΎϤΜΘγϻ�ϲϓΎλ�Ϧϣ�ϝϭΪΘϤϟ�˯ΰΠϟ�
˾˾́̀˾˽˿  -�  ˺˻ �ΓέΎδΨϟ�ϭ�Αήϟ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϤϴϘϟΎΑ�ΔΟέΪϣ�ΕέΎϤΜΘγ�
˻˼˾˹˺˿˹  ˺˿̂˻˿̀˺˺̀ � ˺˼ ΪϘϨϟ�Ύϣϭ�ϲϓ��ϪϤϜΣ 
˼̀̂˻˻̂̂˹  ˻˺˼̀˺̀˾˿˾�   �ΔϟϭΪΘϤϟ�ΕΩϮΟϮϤϟ�ϲϟΎϤΟ· 
˿̀˽˿́́˿˾  ˻˽˽̂˽˽̂˾˿   �ΕΩϮΟϮϤϟ�ϲϟΎϤΟ· 

     �ϕϮϘΣΔϴϜϠϤϟ���ΕΎΑϮϠτϤϟϭ 
     �ϕϮϘΣ�ΔϴϜϠϤϟ 

˻˾˹˹˹˹˹˹  ˺̀˾˹˹˹˹˹˹  ˺ �ϝΎϤϟ�αέ 
˺˾́˻˹˹˹�  ˺̂˽˺̂˹̂  ˺˽ �ϲϣΎψϧ�ϲρΎϴΘΣ 
(˾́˼˽˼˼)�  �̀˽˼˻˼́���  ˻�˺˿� �ϱέϮΘϛ·�ϲρΎϴΘΣ�
́˼˽̂˹˽˺  ˿˿̀˺˹˻˾   ΓΎϘΒϣ�ΡΎΑέ 
˼˽˼˽̀˿˹́  ˺́˻́˿̂˿̂˿�   �ϕϮϘΣ�ϲϟΎϤΟ·�ΔϴϜϠϤϟ 

     �ΕΎΑϮϠτϤϟ 
     �ΔϟϭΪΘϣ�ήϴϏ�ΕΎΑϮϠτϣ 

˺˽˾˹˹˽˼́  ̂˼̂́˾˻̀  ́��˻� �ϡΪΨΘγ�ϖΣ�ΐΟϮϤΑ�έΎΠϳϻ�ΩϮϘϋ�ΕΎΑϮϠτϣ±�˯ΰΠϟήϴϏ�ϝϭΪΘϤϟ�
˻˼́˿˻̂˼  ˼˻˼˺˾˾˹  ˻�˺˿ ϦϴϔυϮϤϠϟ�ΔϣΪΨϟ�ΔϳΎϬϧ�Ύϳΰϣ 

�  ˾̂˺̂˾˾�  ˺̀ �νϭήϗ�
˺˿́́˿̀˼˺  ˺˼˻˻˻˹˼˻   ��ΔϟϭΪΘϤϟ�ήϴϏ�ΕΎΑϮϠτϤϟ�ϲϟΎϤΟ· 

     �ΔϟϭΪΘϣ�ΕΎΑϮϠτϣ 
̀́˽˽˻̂̂  ˺˹̀˾́˻˾˿�  ́��˻� �ΕΎΑϮϠτϣϡΪΨΘγ�ϖΣ�ΐΟϮϤΑ�έΎΠϳϻ�ΩϮϘϋ�±��ϝϭΪΘϤϟ�˯ΰΠϟ 

�  ˺˼˿˺˼˺˺˼�  ˺̀� �νϭήϗ�
˼́˾̂˺́  ˽̂̂˻́́�  ˻˹� ��Δϗϼϋ�ΕΫ�ϑήρ�ϰϟ·�ϖΤΘδϣ�

˿̂˿˼̀˽́�  ˿˽́́˿˺˽�  ˺́� ϥϭήΧ�ϥϮϨΩϭ�ΔϳέΎΠΗ�ΔϨΩ�ϢϣΫ 
���  ˺˿˿˼˻̀˽˾�  ˺̂� ��ΔϳϮϟϭϷ�ϕϮϘΣ�ϢϬγ�ϲϓ�ΏΎΘΘϛϻ�ϮϨΩ�ξϳϮόΗ�

˺˹˽˹˾˿˺�  ́˿˺˻˺˻  ˻˺�Ο˰ �ΓΎϛΰϟ�κμΨϣ 
˺˿˻˼˽˾˻˿  ˽́́˾˼˻˻́   �ΔϟϭΪΘϤϟ�ΕΎΑϮϠτϤϟ�ϲϟΎϤΟ· 
˼˼˺˻˺˻˾̀�  ˿˻˹̀˾˻˿˹   �ΕΎΑϮϠτϤϟ�ϲϟΎϤΟ· 
˿̀˽˿́́˿˾  ˻˽˽̂˽˽̂˾˿   �ϕϮϘΣ�ϲϟΎϤΟ·��ΔϴϜϠϤϟ�ΕΎΑϮϠτϤϟϭ 

  �  ˼˹ Ϲϭ�ΔϴϟΎϤγήϟ�ΕΎρΎΒΗέϻΔϠϤΘΤϤϟ�ΕΎϣΰΘϟ�

�

�ήΒΘόΗ��Ϧϣ�ΔϘϓήϤϟ�ΕΎΣΎπϳϹ˺��ϰϟ·��˼˾���˱˯ΰΟ��ϩάϫ�Ϧϣ�ΰΠΘϳ�ϻΔϴϟΎϤϟ�ϢϮϘϟ��
�

�
�Ϲ�βϠΠϣ�Ϯπϋ�νϮϔϤϟ�ΓέΩ � �ϱάϴϔϨΘϟ�βϴήϟ � �ϱάϴϔϨΘϟ�ϲϟΎϤϟ�βϴήϟ 

ϕέΎρ�Ϊόγ�ϱήΠϳϮΘϟ � ϲϧΎόϤμϟ�ΪϤΤϣ�έΪϨΑ�� � �ϡΎρήϗ�ϰϔτμϣ�ΪϤΣ�
�
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�ΔϛήηέΪλ�ΕΎϣΪΨϠϟ�ΔϴΘδΟϮϠϟ 
��˱ΎϘΑΎγ�ΔϴϧΪόϤϟ�ΕΎϋΎϨμϠϟ�ϲϧΎόϤμϟ�ϊϨμϣ�Δϛήη� 

��ΔϳΩϮόγ�ΔϤϫΎδϣ�Δϛήη��
�ΔϤΎϗΑήϟ��έΎδΨϟ�ϭήΧϵ�ϞϣΎθϟ�ϞΧΪϟϭ�Γ�

ϟ�ΔϴϬΘϨϤϟ�ΔϨδϠ�ϲϓ˼˺��ήΒϤδϳΩ˻˹˻˺ϡ��
��ϚϟΫ�ϑϼΧ�ήϛΫ�ϢΘϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ϱΩϮόδϟ�ϝΎϳήϟΎΑ�ώϟΎΒϤϟ�ϊϴϤΟ� 

�

˼˺���ήΒϤδϳΩ˻˹˻˹�ϡ� � ˼˺���ήΒϤδϳΩ˻˹˻˺�ϡ� � �ΡΎπϳ·� �
˾˽˻́˻̀́́  ̀˼˻˻́́˺˺ � ˻˻� �ΕΩήϳϹ�

(˼̂˿˹˼́́̂)  (˾˺́́̀˹˾˹) � ˻˼� �ΔϔϠϜΗ�ΕΩήϳϹ�
˺˽˿̀́́̂̂  ˻˺˼˽˺̀˿˺ � � �Αήϟ�ϞϤΠϣ�
(˾́̂˽˿˽̀)  (̀́˹˻˿˽˿) � ˻˽� �ΔϴϘϳϮδΗϭ�ΔϴόϴΑ�ϒϳέΎμϣ�
(˽́˿́˼˼˺)  (˿́˺˿̂̀˼) � ˻˾� ��ΔϴϣϮϤϋ�ϒϳέΎμϣ�ΔϳέΩ·ϭ�

(˾˽˻˻˾́)  ˺˻˽˼̀ � ˺˺�˺� βϜϋ�����κμΨϣ��ϦϳϮϜΗ�ϻ��ΔϳέΎΠΘϟ�ΔϨϳΪϤϟ�Ϣϣάϟ�ΔϤϴϗ�ϲϓ�νΎϔΨϧ�
�  (˺˻˹̂˾́́) � ̂� ��ϲϠϳϮϤΘϟ�έΎΠϳϹ�ΪϘϋ�ϲϓ�έΎϤΜΘγϻ�ϲϓΎλ�νΎϔΨϧ�κμΨϣ�

˽̂˹́́  ˺˺̀́˿̀ � ˻˿� ΕΩήϳ·��ϲϓΎλ�ˬϯήΧ�
˼˽˻˻̀˾˺  ˾˿˽˻́˾́ � � ϟΑή��ΕΎϴϠϤόϟ�Ϧϣ�
(˽˻˹˻˽˺)  (˺˻˻˾̀˼́) � ˻̀ ΪϮϓ�ΔϴϠϳϮϤΗ��ϲϓΎλ�ˬ�
˽˺˽́́˾  ˽˼˹̀̀ � ˺˻� �Ϧϣ�ΡΎΑέΕέΎϤΜΘγ�ΔΟέΪϣ��ΓέΎδΨϟ�ϭ�Αήϟ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϤϴϘϟΎΑ�

˼˽˺̀˼̂˾  ˽˽˿˹˺̂̀ � � �ΓΎϛΰϟ�ϞΒϗ�Αήϟ�ϲϓΎλ�
(́˼́˾́˻)  (́˿˺˺˺˹) � ˻˺�Ο˰ ΓΎϛΰϟ�
˻˾̀́́˺˼  ˼˾̂̂˹́̀ � � ��ΔϨδϟ�Αέ�ϲϓΎλ�
 ˺˹˼ � ˹̂˿ � ˻̂� �ϢϬδϟ��Αέ±���ΔϨδϟ�Αέ�ϲϓΎλ�Ϧϣ�ξϔΨϤϟϭ�ϲγΎγϷ�

 � � � � ���ήΧϵ�ϞϣΎθϟ�ϞΧΪϟ 
� � � � � ��ΓέΎδΨϟ�ϭ�Αήϟ�ΔϤΎϗ�ϰϟ·�˱ΎϘΣϻ�ΎϬΒϳϮΒΗ�ΓΩΎϋ·�ϢΘϳ�Ϧϟ�ΩϮϨΑ�

 � � � � �
(˻˹˼̂̂̂) � (˺˾̂́˹˾)� � ˺˿�˻� ΔϣΪΨϟ�ΔϳΎϬϧ�ΎϳΰϤϟ�ΔϳέϮΘϛϹήΎδΨϟ�
˻˼̀˽́˺˽ � ˼˽˼̂˻́˻� � � �ϲϟΎϤΟ·�ϟϞΧΪ��ΔϨδϠϟ�ϞϣΎθϟ 
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��Ϧϣ�ΔϘϓήϤϟ�ΕΎΣΎπϳϹ�ήΒΘόΗ˺��ϰϟ·��˼˾���˱˯ΰΟ��ΔϴϟΎϤϟ�ϢϮϘϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�ΰΠΘϳ�ϻ�
�

 
�

�Ϲ�βϠΠϣ�Ϯπϋ�νϮϔϤϟ�ΓέΩ � �ϱάϴϔϨΘϟ�βϴήϟ � �ϱάϴϔϨΘϟ�ϲϟΎϤϟ�βϴήϟ 
ϕέΎρ�Ϊόγ��ϱήΠϳϮΘϟ � �ϲϧΎόϤμϟ�ΪϤΤϣ�έΪϨΑ � �ϡΎρήϗ�ϰϔτμϣ�ΪϤΣ�

˻ 



Δϛήη�ΔϴΘδΟϮϠϟ�ΕΎϣΪΨϠϟ�έΪλ 
��˱ΎϘΑΎγ�ΔϴϧΪόϤϟ�ΕΎϋΎϨμϠϟ�ϲϧΎόϤμϟ�ϊϨμϣ�Δϛήη� 

��ΔϳΩϮόγ�ΔϤϫΎδϣ�Δϛήη��
�ΔϤΎϗΕήϴϐΘϟ�ϲϓ�ϕϮϘΣ�ΔϴϜϠϤϟ�

�ϲϓ�ΔϴϬΘϨϤϟ�ΔϨδϠϟ˼˺��ήΒϤδϳΩ˻˹˻˺ϡ��
��ϚϟΫ�ϑϼΧ�ήϛΫ�ϢΘϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ϱΩϮόδϟ�ϝΎϳήϟΎΑ�ώϟΎΒϤϟ�ϊϴϤΟ��

�

��Ϧϣ�ΔϘϓήϤϟ�ΕΎΣΎπϳϹ�ήΒΘόΗ˺��ϰϟ·��˼˾�˱˯ΰΟ����ΔϴϟΎϤϟ�ϢϮϘϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�ΰΠΘϳ�ϻ�

�
�Ϲ�βϠΠϣ�Ϯπϋ�νϮϔϤϟ�ΓέΩ � �ϱάϴϔϨΘϟ�βϴήϟ � �ϱάϴϔϨΘϟ�ϲϟΎϤϟ�βϴήϟ 

ϕέΎρ�Ϊόγ��ϱήΠϳϮΘϟ � �ϲϧΎόϤμϟ�ΪϤΤϣ�έΪϨΑ � �ϡΎρήϗ�ϰϔτμϣ�ΪϤΣ�

˼

�ϲϟΎϤΟϹ� � �ΓΎϘΒϣ�ΡΎΑέ� � �ϱέϮΘϛ·�ϲρΎϴΘΣ� � �έΪλϹ�Γϭϼϋ � �ϲϣΎψϧ�ϲρΎϴΘΣ � �ϝΎϤϟ�αέ 
 

·�ΡΎπϳ 
 

˼˻̀˻˻̀̂˽  ˻˻̂̂˿˽˹  (˼̀̂˽˼˽)  ˺˽˽̀́˽˿̂  ˺˼˻˽˺˺̂  ˺˾˹˹˹˹˹˹ � � ��ϲϓ�Ϊϴλήϟ˺���ήϳΎϨϳ˻˹˻˹�ϡ�

�-  ���  --  �˺˹˹˹˹˹˹˹��   --  ˺˹˹˹˹˹˹˹ � ˺� ϝϮΤϤϟ�Ϧϣ��έΪλϹ�Γϭϼϋϰϟ·�αέ��ϝΎϤϟ�
�-  ˽˽̀́˽˿̂  --  �˽˽̀́˽˿̂��   --  ��� � ˺� ϝϮΤϤϟ�Ϧϣ�Γϭϼϋ�έΪλϹ�ϰϟ·�ΡΎΑέϷ�ΓΎϘΒϤϟ�

˻˾̀́́˺˼  ˻˾̀́́˺˼  --  --  --  -- � � �ϲϓΎλΑέ���ΔϨδϟ 

--     (˻˾̀́́˺)  --  --  ˻˾̀́́˺  -- � � �ϲϣΎψϧ�ϲρΎϴΘΣ�

(˻˹˼̂̂̂)  ���  (˻˹˼̂̂̂)  ���  ���  ��� � ˺˿�˻� ��ϯήΧϷ�ΔϠϣΎθϟ�ΓέΎδΨϟ�
�̀˾˹˹˹˹��   (̀˾˹˹˹˹)  --  --  --  -- � ˻́� �ΡΎΑέ�ΕΎόϳίϮΗ�

˼˽˼˽̀˿˹́  ́˼˽̂˹˽˺  (˾́˼˽˼˼)  -��  ˺˾́˻˹˹˹  ˻˾˹˹˹˹˹˹ � � ��ϲϓ�Ϊϴλήϟ˼˺���ήΒϤδϳΩ˻˹˻˹�ϡ�

˺˾˹˹˹˹˹˹˹  ���  ���  ���  ���  ˺˾˹˹˹˹˹˹˹ � ˺� �ϝΎϤϟ�αέ�ΓΩΎϳί�

(˼˿˿̀˺̂˽)  (˼˿˿̀˺̂˽)  --  --  --  -- � ˺̂� �ΔϳϮϟϭϷ�ϕϮϘΣ�ϝΎϤϟ�αέ�ΓΩΎϳΰΑ�ΔλΎΨϟ�ϒϴϟΎϜΘϟ�
˼˾̂̂˹́̀  ˼˾̂̂˹́̀  --  --  --  -- � � �ϲϓΎλΑέ���ΔϨδϟ�

--  (˼˾̂̂˹̂)  --  --  ˼˾̂̂˹̂  -- � � �ϲϣΎψϧ�ϲρΎϴΘΣ�
(˺˾̂́˹˾)  --  (˺˾̂́˹˾)  --  --  -- � ˺˿�˻� ��ϯήΧϷ�ΔϠϣΎθϟ�ΓέΎδΨϟ�

(˺˻˾˹˹˹˹)  (˺˻˾˹˹˹˹)  --  --  --  -- � ˻́� �ΡΎΑέ�ΕΎόϳίϮΗ�
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
     سابقاً( شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية)

 )شركة مساهمة سعودية( 
 يضاحات حول القوائم المالية ا

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 القانوني والنشاطالوضع  .1

بموجب نظام  سعودية )"الشركة"( كشركة مساهمة   سابقا (  مصنع الصمعاني للصناعات المعدنيةللخدمات اللوجستية )شركة  صدر تأسست شركة 

م 1994فبراير    2هـ الموافق  1414شعبان    20الصادر بتاريخ    1131012302الشركات في المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم  

الصناعي رقم   السجل  بموجب  الصناعي  نشاطها  الشركة  تمارس  بتاريخ    415كما  الموافق  1412رجب    18الصادر  م 1995نوفمبر    25هـ 

م 2017فبراير  26  في  كما.  م2020نوفمبر    18هـ الموافق  1442جمادى األول    02الصادر بتاريخ    112845ترخيص الصناعي رقم  والمعدل بال

 . السوق الموازية "نمو" فيهـ تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة 1438 األولىجمادى  29الموافق 

 (.1832إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية تحت الرمز )هـ تم 1442ربيع الثاني  25م الموافق 2020ديسمبر  10كما في 

 األساسى  النظام  من  الثانية  المادة  تعديل  علىهـ وافقت الجمعية العامة غير العادية  2020أكتوبر    29هـ الموافق  1442  األول  ربيع   12  بتاريخ 

 إلى  باإلضافة  المعدنية،  للصناعات  الصمعاني  مصنعمن شركة    بدال  شركة صدر للخدمات اللوجستية    الشركة  اسمالمتعلقة باسم الشركة ليصبح  

 . األساسي الشركة نظام  فيتعديل وإضافة بعض المواد  

الشركة    م. وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال2020يونيو    25هـ الموافق  1441ذو القعدة    4بتاريخ  

مليون لاير 10مليون لاير سعودي وذلك عن طريق رسملة مبلغ    25مليون لاير سعودي الى    15عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين من  

. لاير سعودي إلى حساب األرباح المبقاة  4.478.469وة اإلصدار كما تم رسملة المبلغ المتبقى بحساب عالوة اإلصدار والبالغ  سعودي من عال   

 

هـ أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم 1442جمادى اول    20م الموافق  2021يناير    3بتاريخ   

مال حقوق أولوية وذلك لتمكين الشركة من تنفيذ خططها االستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية، وقد اصدرت هيئة سوق ال

م، وتمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال في 2021نوفمبر    2على طلب الشركة بزيادة رأس المال بتاريخ    موافقتها

أسهم لكل سهم وعدد أسهم   6هـ  عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية للمساهمين  بزيادة  1443ربيع الثاني    26م الموافق  2021ديسمبر    1تاريخ  

 مليون سهم عادي. 17.5مليون لاير سعودي مقسما  إلى  175مليون لاير ليصبح رأس المال بعد الزيادة  150ون سهم بقيمة ملي  15الزيادة 

غرض الشركة هو صناعة المنصات الخشبية، صناعة وحدات الهياكل الحديدية الجاهزة، صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع بالطرق، 

 رفلة، صناعة األثاث لكافة األغراض من البالستيك واللدائن.أو الكبس، أو السبك والد

 تتضمن القوائم المالية المرفقة حسابات الشركة وفروعها واآلتي بيانها: 

 المدينة   رقم السجل التجاري   اسم الفرع 

 1 الرياض  1010947309  شركة صدر للخدمات اللوجستية   فرع 

 2لرياض ا  1010742525  شركة صدر للخدمات اللوجستية   فرع 

 الدمام  2050115434  شركة صدر للخدمات اللوجستية   فرع 

 بريدة  1131023051  شركة صدر للخدمات اللوجستية   فرع 
 

الرياض الخشب ( ، صناعة    1  غرض فرع  المصنوعة من  الشحن  الصناديق وأوعية  التعبئة و  يشمل )علب  الخشبية ،  الحاويات  هو صناعة 

 المنصات الخشبية، البيع بالجملة للمنتجات الخشبية والفلينية والبالستيكية .

، خدمات شحن وتفريغ السلع بصفة عامة، مخازن تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع باستثناء المواد الغذائيةهو    2  غرض فرع الرياض

الجافة،   المواد الغذائية المبردة، مخازن المواد الغذائية المجمدة، المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع، مخازن المواد الغذائية

 الخدمات اللوجستية، إدارة وتأجير المخازن ذاتية التخزين.

بالجملة لالثاث المكتبي، البيع بالتجزئة للخردوات المعدنية غرض فرع الدمام هو   البيع بالجملة للمنتجات الخشبية والفلينية والبالستيكية، البيع 

 وعدد وادوات النجارة والحدادة، بيع الصناديق المعدنية والحديدية والخشبية والكرفانات. 

إصالح وصيانة محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، غرض فرع بريدة هو ترميمات المباني السكنية والغير سكنية،  

 إنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، تشطيب المباني، أنشطة خدمات صيانة المباني.

 

المستوى العالمي، قامت الشركة باتخاذ وما ترتب عليه من تأثر لقطاعات األعمال على    19- إلى األحداث المتعلقة بانتشار فيروس كوفيدشارة  إ

وعلى الرغم من تلك التحديات   . العديد من التدابير واالجراءات الالزمة لحماية الشركة والعاملين بها ومواصلة العمل على تحسين اداء الشركة

األزمة   هةيام الشركة بتطبيق السياسات لمواجالتي واجهتها الشركة أسوة بباقي الشركات، التزال عمليات الشركة غير متأثرة بشكل كبير؛ وذلك لق 

  بشكل جيد واالستفادة من المبادرات والمحفزات التي قدمتها الحكومة وسوف تتقدم الشركة باإلفصاح عن أي تغيرات جوهرية مستقبال  في حال 

 .م2022حدوثها، ال تعتقد اإلدارة بوجود أي عامل يسبب التغير في ظروف الجائحة قد يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة خالل سنة 
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
     سابقاً( شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية)

 )شركة مساهمة سعودية( 
 يضاحات حول القوائم المالية ا

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 أسس العداد  .2

 بيان االلتزام 1- 2

المعايير واالصدارات األخرى  وتم إعداد هذه القوائم المالية للشركة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية  

 المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 . أساس القياس 2- 2

بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية  نهاية الخدمة للموظفين  بمزاياتم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء االعتراف  

 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 

 تعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة والمعايير ال .3

 تعديالت ال 1- 3

الميسري   المعايير،  الجديدة على  التعديالت  تأثير مادي على  الحالي  العام    خاللأدناه،    وضحةعدد من  لها  ليس  للشركة،  القوائم  ولكن  المالية 

 باستثناء ما هو مشار إليه أدناه.
 م2021التعديالت الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام 

التعديالت على  

 الوصف  المعايير 

سارية للفترات السنوية  

 ملخص للتعديالت  ابتداًء من أو بعد تاريخ 

المعيار الدولي للتقرير  

رقم   ومعيار    9المالي 

رقم   الدولي  المحاسبة 

الدولي    39 والمعيار 

رقم   المالي    4للتقرير 

الدولي   والمعيار 

 16للتقرير المالي رقم 

معدل   على  تعديالت 

المعياري     – الفائدة 

 2المرحلة 

التعديالت متطلبات محددة عن محاسبة التحوط للسماح   م 2021يناير  1 تعدل هذه 

بمواصلة محاسبة التحوط التحوطات المتأثرة خالل فترة عدم التأكد  

المتأثرة بمعايير أسعار   بنود التحوط أو أدوات التحوط  قبل تعديل 

الجارية.  الفائدة الحالية كنتيجة لإلصالحات القياسية ألسعار الفائدة  

الدولي  المعيار  إفصاح جديدة على  أيضا  متطلبات  التعديالت  تقدم 

لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي   7للتقرير المالي رقم  

 .9أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

المعيار الدولي للتقرير  

 16المالي رقم 

المعيار    تعديالت على 

المالي  للتقرير  الدولي 

-كوفيد- التأجير16رقم  

اإليجار 19 امتيازات 

 ذات الصلة 

تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار ذات   م 2021إبريل  1 التعديل اإلعفاء من  يمدد هذا 

بـكوفيد   لعقد    19الصلة  األصل  في  المستحقة  للدفعات  تعديل  هو 

مستحق في  م )بدال  من السداد ال2022يونيو    30إيجار في أو قبل  

 م أو قبله(.2021يونيو  30

 المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد  3-2

للت الدولية  المعايير  على  التالية  والتعديالت  والمعدلة  الجديدة  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  الشركة  تطبق  تم لم  والتي  المالي  قرير 

 إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد. 
التعديالت على  

 الوصف  المعايير 

سارية للفترات السنوية  

 ملخص للتعديالت  ابتداًء من أو بعد تاريخ 

المحاسبة   معيار 

   37الدولي رقم 

المحملة   العقود 

 -بالخسارة 

 تكاليف الوفاء بالعقود 

التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد. تحدد   م 2022يناير  1

وتنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم تِف بها الشركة بجميع التزاماتها  

 بداية من أول فترة تطبق فيها الشركة ذلك التعديل. 

الدولي   المعيار 

المالي  للتقرير 

  16رقم  

والمعيار الدولي  

المالي  للتقرير 

ومعيار    9رقم  

المحاسبة  

رقم     41الدولي 

والمعيار الدولي  

المالي  للتقرير 

 1رقم 

السنوية   التعديالت 

الدولية   المعايير  على 

المالي  للتقرير 

 م 2020- م2018

: يزيل التعديل توضيح إعادة التعويض 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   م 2022يناير  1

 قارات المستأجرة.لسداد تحسينات الع

: يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل    10"

)المقترض(   المنشأة  بين  المستلمة  أو  المدفوعة  الرسوم  سوى  المنشأة 

مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي   والمقرض. يجب تطبيق التعديل بأثر

 .تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة

: يلغي التعديل مطلب معيار المحاسبة الدولي  41معيار المحاسبة الدولي رقم  

 .للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة  41رقم  

ال رقم  المعيار  المالي  للتقرير  للشركة  1دولي  إضافيا   إعفاءا   التعديل  يتيح   :

التابعة أن تصبح مطبق ألول مرة بعد الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة فروق  

 الترجمة التراكمية. 

 

المحاسبة   معيار 

 16الدولي رقم 

واآلالت   الممتلكات 

العائدات    - والمعدات  

االستخدام   قبل 

 المقصود 

تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات   م 2022يناير  1

أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن يصبح هذا األصل متاحا  لالستخدام.  

أحد  كان  إذا  ما  "اختبار  معنى  أيضا   التعديالت  توضح  ذلك،  إلى  باإلضافة 

 األصول يعمل بشكل صحيح". 
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
     سابقاً( شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية)

 )شركة مساهمة سعودية( 
 يضاحات حول القوائم المالية ا

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 )تتمة(  تعديالت على المعايير والتفسيراتالجديدة والمعايير ال . 3

  تتمة( )  دالمعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بع  3-2
 

إصدارها ولكن   الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي التي تم   تقم  لم

 لم تصبح سارية المفعول بعد. 

 الوصف  التعديالت على المعايير 

سارية للفترات  

السنوية ابتداًء  

 ملخص للتعديالت  من أو بعد تاريخ 

للتقرير  الدولي  المعيار 

 3المالي رقم 

التقرير  مفاهيم  إطار 

 المالي

  3تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  م 2022يناير  1

م بدال  من إطار عام 2018بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام  

 م. 1989

للتقرير  الدولي  المعيار 

 17المالي رقم 

يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين التي تغطي  م 2023يناير  1 التأمين عقود 

االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله حيز التنفيذ،  

)إلى جانب تعديالته   17سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

عقود التأمين   4م  الالحقة( محل المعيار الدولي للتقارير المالية رق

المالية رقم   للتقارير  الدولي  تم إصداره في عام  4)المعيار  الذي   )

 م. 2005

الدولي   المحاسبة  معيار 

 1رقم 

المطلوبات   تصنيف 

أو   متداولة  أنها  على 

 غير متداولة

أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية، وأن الحق   م 2023يناير  1

يكون موجود ا في نهاية فترة التقرير، وأن هذا في التأجيل يجب أن  

التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل وذلك  

فقط إذا كان متضمنا  المشتقات في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة  

 حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها. 

الدولي   المحاسبة  معيار 

الممارسة رقم  وبيان    1رقم  

2 

اإلفصاح عن السياسات  

 المحاسبية 

السياسات   م 2023يناير  1 تحديد  في  المنشآت  مساعدة  مع  التعديل  هذا  يتعامل 

 المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في القوائم المالية. 

الدولي   المحاسبة  معيار 

 8رقم 

التقدير  تعريف  تعديل 

 المحاسبي

لمساعدة هذه   م 2023يناير  1 المحاسبية  التقديرات  تعريف  بخصوص  التعديالت 

والتقديرات   المحاسبية  السياسات  بين  التمييز  على  المنشآت 

 المحاسبية. 

الدولي   المحاسبة  معيار 

 12رقم 

يتناول هذا التعديل توضيحا  بخصوص محاسبة الضرائب المؤجلة   م 2023يناير  1 ضرائب الدخل 

 ر والتزامات وقف التشغيل. على المعامالت مثل عقود اإليجا

تعديل على المعيار الدولي 

رقم   المالي   10للتقرير 

الدولي   المحاسبة  ومعيار 

 28رقم 

في  المساهمة  أو  بيع 

المستثمر   بين  األصول 

المشروع   أو  والشريك 

 المشترك

رقم   ال ينطبق المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  التعديالت    10تتعامل 

مع المواقف التي يكون فيها بيع    28المحاسبة الدولي رقم  ومعيار  

أو مشروع   الزميلة  بين مستثمر وشركته  أو مساهمة في األصول 

مشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن المكاسب أو 

 الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة. 

 

الت المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق هذه تتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد تفسيرات وتعدي 

 التفسيرات والتعديالت أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق األولي. 
 

   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   . 4

القوائم المالية، استخدمت اإلدارة األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المدرجة للموجودات عند إعداد هذه  

معقولة    والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها

ظل هذه الظروف، والتي تكون نتيجتها أساسا  إلصدار أحكام حول القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر   في

 أخرى. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

الت  بمراجعة  يتم االعتراف  التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر.  تعديل  تتم مراجعة  فيها  يتم  التي  الفترة  المحاسبية في  قديرات 

ترات الحالية  التقديرات إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الف

 والمستقبلية.

 

 

 األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة 

ي  تأثيفيما  للشركة ولها  المحاسبية  السياسات  تطبيق  بها اإلدارة في عملية  قامت  والتي  أدناه  الموضحة  التقديرات  باستثناء  الهامة،  را  لي األحكام 

 جوهريا  على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية.

 
 

8 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
     سابقاً( شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية)

 )شركة مساهمة سعودية( 
 يضاحات حول القوائم المالية ا

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 )تتمة(   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   . 4

 معدل الخصم الحتساب القيمة الحالية تحديد  1- 4

طر الفردية  تمثل معدالت الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المتعلقة بجدولة التدفقات النقدية مع األخذ باالعتبار القيمة الزمنية للنقود والمخا 

 معدل الخصم إلى الظروف المحددة للشركة. للموجودات األساسية التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية. يستند احتساب 

 التقييم االكتواري لمنافع نهاية الخدمة للموظفين  2- 4

متوقعة. يتم تحديد تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين )"مكافأة الموظفين"( بموجب برنامج المكافآت المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان ال

د من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل  يشمل التقييم اإلكتواري إجراء العدي 

تزام المنافع  الخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، ونسبة الوفيات ومعدل دوران الموظفين. ونظرا  لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل؛ فإن ال

 . اسية للتغيرات في هذه االفتراضات. يتم تعديل جميع االفتراضات على أساس سنوي، أو بشكل متكرر، إذا لزم األمرالمحددة يعتبر شديد الحس
 معدات والموجودات غير الملموسة الالعمر النتاجي للممتلكات واآلالت و 3- 4

إيضاح   للممتلكات واآلالت  5كما هو موضح في  اإلنتاجية  الشركة األعمار  تقدر  تحديد هذه ،  يتم  تقرير سنوي.  فترة  نهاية كل  في  والمعدات 

قية واألعمار  التقديرات بعد النظر في االستخدام المتوقع للموجودات أو االستهالك الناتج عن االستعمال المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتب 

 إلدارة باختالف األعمار اإلنتاجية عن التقديرات السابقة. اإلنتاجية سنويا  وسيتم تعديل رسوم االستهالك المستقبلية حيث تعتقد ا

 مخصص الزكاة  4-4
سيم قامت اإلدارة بتقييم موقف الزكاة مع مراعاة تشريعات الزكاة المحلية والقرارات الصادرة بشكل دوري واالتفاقيات. ال يكون تفسير المرا

 . ضريبة والجماركلزكاة والاويستلزم إكمال التقييم من قبل هيئة   دائما   واالتفاقيات التشريعية واضحا  

 انخفاض قيمة الذمم المدينة  ئرخسا مخصص  5- 4

المدينة على أساس  الذمم  قدرت اإلدارة مخصصات  المطلوبة.  المخصصات  المدينة واألخذ في االعتبار  للذمم  قابلية االسترداد  قدرت اإلدارة 

ادية الحالية السترداد الذمم المدينة القائمة طويلة األجل. تطلب تقدير مبلغ المخصص أحكام مهمة واستخدام التقديرات  الخبرة السابقة والبيئة االقتص

ة الحالية،  المتعلقة بمبلغ وتوقيت الخسائر المقدرة بناء على الخبرة السابقة للخسائر، والنزاعات الحالية، ومراعاة االتجاهات والظروف االقتصادي 

ل المخصص على العمليات استنادا  إلى التقييم الدوري الذي أجرته اإلدارة للعوامل المذكورة  والتي قد ت  كون جميعها عرضة لتغير كبير. ويُحمَّ

في  سابقا ، فضال عن العوامل األخرى ذات الصلة. إلى الحد الذي تختلف فيه النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة، يمكن تكوين مخصص انخفاض  

ذمم المدينة التجارية تحصيلها أو عكس فائض المخصص التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على األرباح أو المركز المالي في قيمة ال

 الفترات المستقبلية.

 

 القيم القابلة للتحقق للمخزون  6- 4

إدارة   انخفاض في  تقوم  كان هناك  إذا  بتحديد ما  المالي  المركز  قائمة  تاريخ  أو مخصص مخزون راكدالشركة في  المخزون  تحديد   .قيمة  إن 

 . قرارات هامة تدخل فيها عوامل تقييم تشمل طبيعة الصناعة وظروف السوقاإلنخفاض في القيمة يتطلب القيام بإتخاذ 

 تقدير معدل االقتراض الضافي -عقود االيجار  7- 4

لل التزامات عقد   شركةاليمكن  الفائدة الضمني في عقد اإليجار, وبالتالي,فانها تستخدم معدل االقتراض االضافي لقياس  ان تحدد بسهولة معدل 

لكي تقترض التمويل الالزم  على مدى اجل مشابة وبضمان   شركةااليجار, إن معدل االقتراض االضافي هو معدل الفائدة الذي يجب ان تدفعة ال

  شركة ى اصل بنفس قيمة اصل"حق االستخدام"في بيئة اقتصادية مماثلة لذلك يعكس معدل االقتراض االضافي ما"يتعين على المشابه للحصول عل

تعكس  سداده"وهو مايتطلب تقديرا عند عدم توفر معدالت معلنة )مثل الشركات التابعة التي التبرم معامالت تمويل( او عندما تحتاج الى تعديل ل

 .%5إليجار حيث المتوسط المرجح للمعدل المستخدم هو  شروط واحكام عقد ا

 السياسات المحاسبية المهمة    . 5

 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول  1- 5

 تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيف متداولة/ غير متداولة. 

 تكون الموجودات متداولة عندما تكون:

 المتوقع تحققها أو يعتزم بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية.من  •

 يتم االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة.  •

 يتوقع أن تتحقق خالل االثني عشر شهرا  بعد فترة التقرير. •

 قل لالثني عشر شهرا  بعد فترة التقرير.أن يكون نقدا  وما في حكمه ما لم يكن مقيدا  نتيجة لتحويله أو استخدامه لتسوية التزام على األ •

 تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

 تكون المطلوبات متداولة عندما: 

 يكون متوقعا أن يتم تسويتها خالل دورة التشغيل العادية.  •

 يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة.  •

 فترة التقرير.مستحق للتسوية خالل أثني عشر شهرا  بعد  •

 عند عدم وجود أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات على األقل لالثني عشر شهرا  بعد فترة التقرير. •

 تصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.   
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
     سابقاً( شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية)

 )شركة مساهمة سعودية( 
 يضاحات حول القوائم المالية ا

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة   . 5

 قياس القيمة العادلة   2- 5

السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس. القيمة العادلة هي  

 :يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل االلتزام يحدث إما 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو  - 

 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات - 

ام بإستخدام إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدما  يجب أن يكون قابال  للوصول إليه من قبل الشركة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتز

ا بإفتراض أن المشاركين في السوق يمثلون مصلحتهم االفتراضات التي سوف يستخدمها  لمشاركين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام 

 .االقتصادية

ت في قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية بإستخدام الموجودا 

 .أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى وأفضل استخدام لهأقصى وأفضل استخداماتها 

المدخالت   تستخدم الشركة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفادة من

 . يمكن إدراكهاالتي يمكن إدراكها وتقليل استخدام المدخالت التي ال

لة. ويتم يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن تسلسل القيمة العاد

 :اإلفصاح عن ذلك أدناه، بناء  على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاما  لقياس القيمة العادلة ككل 

 .األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس المستوى األول: 

ر( أو المستوى الثاني: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن إدراكه إما بصورة مباشرة )مثل األسعا 

 رة )مشتقة من األسعار(. بصورة غير مباش

 ة(.      المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن إدراكه )مدخالت غير قابلة للمالحظ 

شركة بتحديد ما إذا كان التحويل قد حدث  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم ال

مستوى من المدخالت الهامة إلى قياس القيمة العادلة ككل(  بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  إلى أدنى

 .دلة المتكررة وقياس القيمة العادلة غير المتكررةفي نهاية فترة التقرير. تقوم الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العا

ات المحاسبية  في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يجب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا  للسياس

في آخر تقييم من خالل مطابقة المعلومات في احتساب التقييم مع   للشركة. ولهذا التحليل تقوم الشركة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة

األخرى العقود والمستندات األخرى ذات العالقة. كما تقوم الشركة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل أو التزام مع المصادر الخارجية  

العادلة   القيمة  افصاحات  ألغراض  معقوال .  التغير  كان  إذا  ما  طبيعة  لتحديد  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  الشركة  قامت 

 وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. 

 

 النقد وما في حكمه  3- 5

ذات   يتكون بند النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق والحسابات الجارية وودائع لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة 

  االستحقاق األصلي خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحيازة والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي محدد وتخضع لمخاطر غير جوهرية 

 للتغير في القيمة وتكون متاحة الستخدامات الشركة. 

 

 معدات الممتلكات واآلالت وال 4- 5

قيد التنفيذ تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، باستثناء األراضي واألعمال الرأسمالية  

استهالكها. تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكاليف المتعلقة مباشرة بالمشاريع الجديدة قيد التنفيذ وتتم رسملتها والتي تظهر بالتكلفة وال يتم  

 كممتلكات وآالت ومعدات عند اكتمال المشروع. ومع ذلك، يبدأ استهالك هذه األصول تحت اإلنشاء عندما يصبح األصل متاحا  لالستخدام. 

لالحقة فقط إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى الشركة ويمكن قياس المبلغ بشكل  تتم رسملة النفقات ا

 موثوق. 

ل  مؤهتتم رسملة تكاليف التمويل على القروض لتمويل إنشاء األصول المؤهلة، إن وجدت، خالل الفترة الزمنية المطلوبة إلكمال وإعداد األصل ال

 لالستخدام. 
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
     سابقاً( شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية)

 )شركة مساهمة سعودية( 
 يضاحات حول القوائم المالية ا

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة   . 5

 )تتمة(  معداتالممتلكات واآلالت وال 5-4

المكونات عندما تكون أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات مهمة من حيث التكلفة مقارنة بالتكلفة اإلجمالية للبند، وحيث يكون لهذه األجزاء /  

األجزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات مختلفة، فإن الشركة تسجل تلك األجزاء كأصول فردية ذات عمر إنتاجي عمر إنتاجي مختلف عن  

 محدد وتستهلكها وفق ا لذلك. يتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها. 

ند الممتلكات واآلالت والمعدات لالستخدام أو فيما يتعلق باألصول المنشأة ذاتي ا، من تاريخ جاهزية هذه يتم احتساب االستهالك من تاريخ توفر ب 

 لالستخدام.  األصول

قدرة لكل  يتم تحميل اإلستهالك على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر واحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية الم

 المقدرة للموجودات التي سيتم إستهالكها: ستهالكمن الممتلكات واآلالت والمعدات. وفيما يلي نسب اإلبند 

 النسبة                                      بيــــــــــان

 %15 - % 5 مبانــــي وتركيبات

 % أو فترة اإليجار أيهما أقل 5 تحسينات على مباني مستأجرة

 % 12  ومعداتآالت  

 % 25  سيارات

 %20 عدد وأدوات

 % 25-15 أثاث ومفروشات

لتقديرات  إذا كان هناك مؤشر على وجود تغيير جوهري في العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية لبند ما، تتم مراجعة االستهالك في المستقبل ليعكس ا

 الجديدة.

والمعدات وأي جزء جوهري معترف به مبدئي ا عند استبعاده أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من يتم استبعاد بند الممتلكات واآلالت  

الفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة   أنه  ناتجة عن عدم االعتراف باألصل )محسوبا  على  يتم تضمين أي مكسب أو خسارة  استخدامه. 

 سارة. الدفترية لألصل( في قائمة الربح او الخ

المالي عندما   للتقرير  الدولي  المعيار  الغيار والمعدات االحتياطية ومعدات الخدمة، إن وجدت، وفقا  لهذا  ببنود مثل قطع  تستوفي يتم االعتراف 

 تعريف الممتلكات واآلالت والمعدات. خالف ذلك، يتم تصنيف هذه العناصر كمخزون. 

 االنخفاض في القيمة 

للممتلكات والمعدات بغرض تحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها، وذلك في وجود أحداث أو تغيرات   يتم مراجعة القيم الدفترية

في الظروف تشير الى ان القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. عند وجود ذلك المؤشر، وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل 

 مة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع أو قيمته االستخدامية، أيهما أعلى. قيمته القابلة لالسترداد والتي تمثل القي

يتم تحديد الوحدة المولدة للنقد التي يتم قياس االنخفاض في قيمتها بأنها أصغر مجموعة محددة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية 

جموعات األصول األخرى. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل مباشرة مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول او م

 الى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته المقدرة القابلة لالسترداد. 

والصيانة التي تزيد من قيمة األصول يتم تحميل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل الشامل. تتم رسملة مصاريف اإلصالح   

 تتم مراجعة طريقة االستهالك وتقديرات القيمة المتبقية وتقديرات األعمار اإلنتاجية سنويا ..  أو تزيد من عمرها اإلنتاجي بشكل جوهري

عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك  

مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كفرق 

األصل. يتم تخفيض القيمة بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية األصل( في قائمة الدخل الشامل وذلك عند التوقف عن إثبات  

 الدفترية لألصل فورا إلى قيمته القابلة لالسترداد في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة له. 

 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 

. يتم تحويل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير ضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

إلى الفئة المناسبة في الممتلكات والمعدات أو الموجودات غير الملموسة )تبعا  لطبيعة المشروع(، عند وصول األصل إلى الموقع و/ 

سمالية تحت التنفيذ سعر الشراء وتكلفة أو الحالة الالزمة ليتمكن من العمل بالطريقة التي تراها اإلدارة. تتضمن تكلفة بند األعمال الرأ

 اإلنشاء / التطوير وأية تكاليف أخرى مرتبطة مباشرة بإنشاء أو االستحواذ على بند األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ التي تتراءى 

التنفيذ )قبل أن تكون متاح التكاليف المرتبطة باختبار بنود األعمال الرأسمالية تحت  ة لالستخدام( بالصافي بعد لإلدارة. يتم رسملة 

 خصم متحصالت بيع أي إنتاج خالل فترة االختبار. ال يتم استهالك أو إطفاء األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. 

 موجودات غير ملموسة   5- 5

 ى األصل. يتم األعتراف باألصل غير الملموس مبدئيا بالتكلفة التي تساوي القيمة العادلة للمقابل المدفوع وقت اإلستحواذ عل

المتراكمة القيمة  في  المتراكم وخسائر اإلنخفاض  ناقصا اإلطفاء  بالتكلفة  المحددة  اإلنتاجية  الملموسة ذات األعمار  الموجودات غير  يتم تدرج   .

 احتساب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة األصول على مدى العمر اإلنتاجى. 

 الملموسة التي ليس لها عمر انتاجي بالتكلفة ناقصا اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم إدراج الموجودات غير 

 يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
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   مخزون 6- 5
المرجح. تشمل تكلفة السلع يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل، ويتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط  

م إلى منتج نهائي. التامة الصنع وشبه المصنعة تكلفة المواد الخام والعمالة والنفقات الصناعية غير المباشرة التي تساهم في تحويل المواد الخا

كلفة أخرى  يتكون صافي القيمة الممكن تحقيقها من سعر البيع المقدر خالل سير األعمال العادية، بعد خصم تكاليف اإلنتاج اإلضافية إلكمالها وأي ت 

خزون إلى صافي القيمة القابلة  مطلوبة إلتمام البيع. تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزون بشكل منتظم. عند الضرورة، يتم تخفيض الم

 للتحقق أو يتم تكوين مخصص للتقادم في حالة حدوث أي تغيير في نمط االستخدام أو الشكل المادي للمخزون ذي الصلة. 

ين مخصص تقدر اإلدارة صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون، مع األخذ في االعتبار الدليل األكثر موثوقية في وقت استخدام التقديرات وتكو

فق ا لذلك، للمخزون المتقادم. تأخذ هذه التقديرات في االعتبار التغيرات في الطلب على السلع والتغيرات التكنولوجية وتقلبات الجودة واألسعار. و 

 تأخذ الشركة في االعتبار هذه العوامل وتأخذها في االعتبار الحتساب مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف. 

يتميتم   المرجح.  التكلفة  التكلفة على أساس متوسط  تحديد  يتم  أقل.  أيهما   ، للتحقق  القابلة  القيمة  أو صافي  التكلفة  بسعر  الغيار  تقدير   تقييم قطع 

 .مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة، إن وجدت، في تاريخ كل تقرير
 االنخفاض قيمة الموجودات غير مالية  7- 5

تقرير، تتم مراجعة الموجودات غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد تكبدت خسائر انخفاض في في تاريخ كل  

المماثلة(    القيمة. في حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة المحتمل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألي أصل متأثر )أو مجموعة من الموجودات

لالسترداد، ويتم ارنتها بالقيمة الدفترية. إذا كانت القيمة المقدرة القابلة لالسترداد أقل، يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى قيمتها المقدرة القابلة  ومق

 االعتراف فورا  بخسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. 

ألصل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالسترداد، والتي هي أعلى من قيمتها العادلة يحدث انخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ل

ال )التدفقات  لنموذج  المستخدم  الخصم  لمعدل  حساس ا  لالسترداد  القابل  المبلغ  يكون  المستخدمة.  والقيمة  االستبعاد  تكاليف  منها  ا  نقدية  مطروح 

 قبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. المخصومة( وكذلك التدفقات النقدية المست 

موجودات  وبالمثل في تاريخ كل تقرير، يتم تقييم المخزون ألي إنخفاض في القيمة بمقارنة القيمة الدفترية لكل موجود بالمخزون )أو مجموعة من ال

إنخفاض في أحد موجودات المخزون )أو مجموعة من الموجودات المماثلة( المماثلة( بسعر البيع ناقصا  التكاليف الالزمة لإلكمال والبيع. إذا حدث  

ائمة الربح يتم تخفيض قيمته الدفترية إلى سعر البيع ناقصا  التكاليف الالزمة لإلكمال والبيع ويتم االعتراف فورا بخسارة انخفاض في القيمة في ق

 أو الخسارة. 

، يتم عندها زيادة القيمة الدفترية للموجودات )أو مجموعة من األصول ذات الصلة( إلى التقدير عندما يتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة الحقا  

لقيمة الدفترية  الذي تم مراجعته لقيمتها القابلة لالسترداد )سعر البيع ناقصا  التكاليف الالزمة لإلكمال والبيع، في حالة المخزون(، على أال تزيد ا

لدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة لتلك الموجودات للسنة  التي تمت زيادتها عن القيمة ا

 .السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل أو الخسارة الشاملة على الفور

 احتياطات حقوق الملكية  8- 5

  القيمة االسمية )االسمية( لألسهم التي تم إصدارها. تشمل األرباح المبقاة جميع األرباح المبقاة للفترة الحالية والسابقة. يتم تسجيل يمثل رأس المال  

 جميع المعامالت مع مالكي الشركة بشكل منفصل ضمن حقوق الملكية. 

 االحتياطي النظامي  9- 5

% من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي حتى 10لمملكة العربية السعودية، يتم تحويل ولقانون الشركات في ا طبقا  للنظام األساسي للشركة

% من رأس المال. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين. ومع ذلك، يمكن استخدامه لزيادة رأس المال بعد 30يصل االحتياطي إلى  

 الحصول على موافقة المساهمين.

 المخصصات  10- 5

ن يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام في تاريخ التقرير )قانوني أو استداللي( نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن تكو

 الشركة ملزمة بنقل المنافع االقتصادية في التسوية ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق. 

قدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير، مع األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل ت 

مة الحالية لتلك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية هي القي 

 )عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا (.  التدفقات النقدية

صل  عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كل المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف ثالث، يتم االعتراف بالذمم المدينة كأ 

 موثوق.  إذا كان من المؤكد تقريبا  أن السداد سيتم استالمه ويمكن قياس مبلغ المستحق بشكل

 المطلوبات المحتملة  11- 5

المحتملة الطارئة  االلتزامات  أكثر من األحداث   جميع  أو  أو عدم وقوع حدث  فقط من خالل حدوث  تأكيدها  الماضية والتي سيتم  عن األحداث 

األحداث الماضية ولكن لم يتم إثباتها لألسباب  المستقبلية غير المؤكدة التي ال تسيطر عليها الشركة بالكامل أو جميع المطلوبات المتداولة الناشئة عن  

 التالية:
 ليس هناك احتمال أن يكون تدفق الموارد الخارجية المالزمة للمنافع االقتصادية مطلوب ا لتسوية االلتزام.  (1

المالية للشركة ضمن   ال يمكن قياس مبلغ االلتزام بشكل موثوق، يجب تقييمها جميع ا في تاريخ كل مركز مالي واإلفصاح عنها في القوائم (2

 االلتزامات المحتملة. 

 القروض  12- 5

راف بأي فرق  يتم االعتراف بالقروض مبدئي ا بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة. تقاس القروض الحق ا بالتكلفة المطفأة. يتم االعت 

 الربح أو الخسارة على مدى فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. بين المتحصالت )صافية من تكاليف المعاملة( ومبلغ االسترداد في 
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تصنيف القروض تتم إزالة االفتراضات من قائمة المركز المالي عند إبراء الذمة من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. يتم  

 شهرا . 12كالتزام متداول عندما يكون تاريخ االستحقاق المتبقي أقل من 

 الزكاة  13- 5

في المملكة العربية السعودية. يتم تقديم الزكاة على أساس االستحقاق. يتم احتساب    والضريبة والجماركلزكاة  االشركة خاضعة للزكاة وفقا لهيئة  

صافي الدخل المعدل، أيهما أعلى. يتم تسجيل أي فرق في التقدير عند الموافقة على الربط النهائي، وفي ذلك الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو  

 الوقت يتم تسوية المخصص. 

 

 مزايا الموظفين  14- 5

 التزامات قصيرة االجل
النقدية   المنافع غير  بما في ذلك  والرواتب،  باألجور  المتعلقة  بااللتزامات  تعليم يتم االعتراف  السفر، وبدل  تذاكر  المتراكمة، وبدل  واإلجازات 

فيما يتعلق  األطفال، وبدل األثاث المتوقع تسويته بالكامل في غضون أثني عشر شهرا  بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات الصلة  

 لغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات.بخدمات الموظفين حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ويتم قياسها بالمبا

 مكافأة نهاية خدمة الموظفين 
لمزايا المحددة إن االلتزام أو األصل المعترف به في قائمة المركز المالي فيما يتعلق بخطة مزايا نهاية الخدمة المحددة هي القيمة الحالية اللتزام ا

 لمحددة بواسطة اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.في نهاية فتـرة التقرير. يتم احتساب التزام المنفعة ا

كات عالية  يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المستحقات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشر

 المنافع بها، والتي لها شروط تقارب شروط االلتزام ذات الصلة. الجودة التي يتم تحديدها بالعملة التي سيتم دفع 

 يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي: 

 تكلفة الخدمة
 تكاليف الخدمات تشمل الخدمة الحالية ويتم االعتراف بالخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة مباشرة.  

الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها على الفور في قائمة الربح أو الخسارة   يتم االعتراف بالتغييرات في القيمة

 كتكاليف خدمة سابقة. 

 تكلفة الفائدة 

فة في حساب يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم على الرصيد الصافي اللتزام المنفعة المحددة. يتم تضمين هذه التكل

 استحقاقات الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة. 
 إعادة قياس المكاسب أو الخسائر 

ها في يتم االعتراف بمكاسب أو خسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات اإلكتوارية في الفترة التي تحدث في 

 قائمة الدخل الشامل. 

 

 العمالت األجنبية 15- 5

أرباح   إثبات  يتم  المعامالت.  تاريخ  في  السائد  الصرف  بإستخدام سعر  السعودي  الريال  إلى  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  تحويل  يتم 

بالعملة   المقومة  النقدية  البنود  قياس  إعادة  المعامالت ومن  الناتجة عن تسوية هذه  األجنبية  العمالت  بأسعار وخسائر صرف  األجنبية 

 الصرف السائدة في نهاية السنة في قائمة الدخل الشامل. 

التاريخية )يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في تاري النقدية في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة  البنود غير  خ ال يتم إعادة تحويل 

ة والتي يتم تحويلها بإستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم فيه تحديد المعاملة(، بإستثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادل

 القيمة العادلة. 

 
 تكلفة التمويل   16- 5

اد األصل  تتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصول المؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة إلكمال وإعد

األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها ويتم تسجيلها على أنها "مصاريف    لالستخدام المقصود أو البيع. يتم تحميل تكاليف التمويل

 من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق باقتراض األموال.  تمويلية". تتكون تكاليف التمويل

 

 ادات االعتراف بالير 17- 5

ع األخذ بعين تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحق من بيع األثاث والمفروشات في السياق الطبيعي ألنشطة الشركة م

 االعتبار شروط الدفع المحددة تعاقديا . يتم قيد اإليرادات بالصافي بعد الخصومات والحوافز والتخفيضات. 

االيراد عندما يكون من الممكن قياسه بشكل موثوق وعندما يكون من المرجح أن تؤول المنفعة االقتصادية إلى الشركة وعندما تتحقق يتم إثبات 

 معايير محددة لكل من أنشطة الشركة كما هو موضح أدناه. 
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 ( بإستخدام نموذج الخمس الخطوات التالية: 15الشركة باإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )تعترف 

يعرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقا  والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير لكل عقد  

 التي يجب الوفاء بها.
 : تحديد العقد مع العميل. 1الخطوة 

 : تحديد التزامات األداء. 2الخطوة  التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل. 

سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في نظير نقل السلع أو الخدمات التي  

 وعد بها العميل، بإستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة. 
 : تحديد سعر المعاملة. 3الخطوة 

بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم الشركة بتوزيع سعر المعاملة على كل التزام  

أداء بمبلغ يحدد مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات  

 األداء. 

 لة. : تخصيص سعر المعام4الخطوة  

تحقق الشركة اإليرادات عندما )أو كلما( أوفت بإلتزام األداء عن طريق نقل السلع أو الخدمات التي وعد  

 بها العميل بموجب العقد. 
 : االعتراف باإليرادات. 5الخطوة 

 بيع البضائع 

البضائع أو الخدمات للعميل. ويعتمد هذا على مبدأ أن يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس االعتبار الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تحويل  

دفع المحددة اإليرادات تتحقق عند التحكم بالسلعة أو نقل خدمة إلى عميل. تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط ال

ء  على معايير محددة لتحديد ما إذا كانت الشركة تتصرف كمدير أو وكيل. تعاقدي ا وباستثناء الضرائب أو الرسوم. يتم تقييم ترتيبات اإليرادات بنا

أعاله يجب الوفاء بمعايير االعتراف المحددة الموضحة أدناه قبل االعتراف باإليرادات. في حالة عدم وجود معايير محددة، سيتم تطبيق السياسة  

 ويتم تسجيل اإليرادات على أنها مكتسبة ومستحقة. 

                                           إيرادات المبيعات                                                                                                             

المباعة والتحويالت إلى العميل، والتي سيتم  المنتجات  التحكم في  باإليرادات عند  النظر فيها في سياق نهج الخطوات الخمس    تعترف الشركة 

 وتطبيق شروط الشحن المعمول بها.

 سترجاع  حقوق اال

عندما ينص عقد مع العميل على حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة، تقوم الشركة بحساب حق العودة عندما يطلب العميل ذلك ويتم استيفاء 

 الشروط التعاقدية. 

 إيرادات الخدمات

الصافي  اإليرادات في القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق لقاء تقديم الخدمات في سياق األنشطة االعتيادية للشركة. تظهر اإليرادات ب تتمثل 

يرادات  بعد خصم ضرائب المبيعات/القيمة المضافة، والحسومات والخصومات. إذا كانت الشركة تقدم ائتمان بدون فوائد لمشتري فإنه يتم إثبات اإل

  .بالقيمة الحالية للمدفوعات المستقبلية

تقبلية تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما يكون من الممكن قياس مبلغ اإليراد بشكل موثوق، أو يكون من المتوقع أن تتدفق منافع اقتصادية مس

 ه. على المنشأة وتم استيفاء معايير محددة لكل نشاط من أنشطة الشركة كما هو موضح أدنا

 توزيع التزامات األداء

في بعض الحاالت، تحدد الشركة خدمات التوصيل على أنها منفصلة عن بيع البضائع. يتم ذلك عندما يكون التسليم محل المشتري وتقدم خدمات  

ا من إجمالي سعر المعاملة لتقديم الخدمات بناء  على أفضل تقدير لخد  مة مماثلة. التوصيل إلى موقع المشتري. تخصص الشركة جزء 

 المبدئي ريالتسع – ريالمتغ ريالتسع

ت نقل قد يتم بيع بعض المنتجات في بعض األسواق بترتيبات تسعير متغيرة. تحدد هذه الترتيبات أن السعر المبدئي يتم تحميله على العميل في وق

ترة زمنية تنتهي بعد ذلك الوقت. في مثل هذه الحاالت، التحكم على المنتجات بينما ال يمكن تحديد السعر النهائي للمنتجات إال بالرجوع إلى ف

ثل  وبغض النظر عن الصيغة المستخدمة لتحديد األسعار األولية والنهائية، يتم تسجيل اإليرادات في وقت نقل السيطرة على المنتجات بمبلغ يم

 المبلغ النهائي المتوقع من المقابل الذي تتلقاه الشركة. 

مدينة " للسعر األولي، يجب أال تسجل التغييرات الالحقة في السعر النهائي المقدّر كإيراد حتى يتم تحديد السعر النهائي عندما تسجل الشركة "ذمم  

ياس الفعلي )طالما أن هذه التغييرات ناتجة عن تغييرات في سعر السوق / مؤشر سعر السوق للمنتجات(. ومع ذلك، يمكن اعتبارها عند إعادة الق

 لي بالقيمة العادلة. قد يتم تسجيل إعادة القياس هذه كإيراد منفصل.  الحق ا كأصل ما

 يتم تسجيل جميع التغيرات األخرى على السعر األولي مقابل اإليرادات مع تسجيل المبلغ المستحق القبض اإلضافي بموجب عقد أصل أو التزام

 المدينة في الوقت الذي يتم فيه تحديد السعر النهائي الفعلي.العقد. يتم إدراج أصل أو التزام العقد هذا مقابل الذمم 
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
     سابقاً( شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية)

 )شركة مساهمة سعودية( 
 يضاحات حول القوائم المالية ا

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة . 5

 مصروفات البيعية والتوزيعية والمصروفات العمومية والدارية  18- 5

تكلفة  التشمل   من  التحديد جزءا   على وجه  تشكل  ال  التي  المباشرة  وغير  المباشرة  التكاليف  واإلدارية  والعمومية  والتوزيعية  البيعية  مصاريف 

بين تكلفة المبيعات والمصروفات البيعية والتوزيعية والعمومية واإلدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت. تعترف الشركة    التوزيعالمبيعات. يتم  

 لدعم التسويقي من البائعين في المصاريف البيعية والتوزيعية على أساس االستحقاق. با

 ربحية السهم  19- 5

ئمة  تقوم الشركة بعرض ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم العادي. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من صافي الربح )الخسارة( بقسمة قا

الشامل اآلخر المنسوبة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. الربح أو الخسارة والدخل  

لمرجح يتم تحديد الربح المخفف للسهم من خالل تعديل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرتبطة بالمساهمين العاديين والمتوسط ا

 عادية القائمة آلثار جميع األسهم العادية المخففة المحتملة. لعدد األسهم ال

 

 اليجار  عقود  20- 5

 المستأجر ك الشركة  ( أ

  مقابل إيجار والتزامالشركة بتقييم ما إذا كان العقد هو أو يحتوي على عقد إيجار، عند بداية العقد. تعترف الشركة بحق استخدام األصول   تقوم

 12 إيجار بمدة إيجار كعقود)المعرفة  األجل قصيرة اإليجار عقود باستثناء . المستأجر هو فيها يكون التي اإليجار ترتيبات بجميع يتعلق فيما

  المكاتب أثاث من الصغيرة واألشياء  الشخصية الكمبيوتر وأجهزة اللوحية األجهزة)مثل   القيمة منخفضة األصول  إيجار  وعقود( أقل  أو أشهر

 عقد مدة مدى على الثابت القسط أساس على تشغيل كمصروفات اإليجار بمدفوعات الشركة تعترف هذه، اإليجار لعقود بالنسبة(. والهواتف 

. المؤجرة األصول من االقتصادية المنافع استهالك فيه يتم الذي الزمني للنمط تمثيال   أكثر آخر منتظم أساس هناك يكن لم ما اإليجار  

  عقد في  المتضمن السعر باستخدام مخصومة البدء، تاريخ في دفعها يتم لم  التي اإليجار لدفعات الحالية بالقيمة مبدئي ا اإليجار عقد التزام قياس يتم

.المتزايد االقتراض معدل الشركة تستخدم بسهولة، تحديده يمكن ال المعدل هذا كان إذا. اإليجار  

: على  اإليجار التزام قياس في  المدرجة اإليجار دفعات  تشمل  

 القبض؛  مستحقة إيجار حوافز أي   ناقصا  (، الجوهرية الثابتة الدفعات ذلك في)بما  الثابتة اإليجار  دفعات •

 البدء؛  تاريخ في  السعر أو المؤشر باستخدام مبدئيا   قياسها يتم معدل، أو مؤشر على  تعتمد التي المتغيرة اإليجار  دفعات •

 .المتبقية  القيمة ضمانات بموجب المستأجر قبل من يدفع أن المتوقع المبلغ •

 و  الخيارات؛ ممارسة من معقول بشكل متأكد ا المستأجر كان إذا الشراء، خيارات  ممارسة سعر •

 .اإليجار عقد إنهاء خيار ممارسة تعكس اإليجار مدة كانت  إذا اإليجار، عقد إنهاء غرامات دفع •

  لتعكس الدفترية  القيمة زيادة طريق  عن الحق ا اإليجار عقد التزام قياس يتم. المالي المركز قائمة  في منفصل كبند اإليجار عقد التزام عرض يتم

. المدفوعة اإليجار دفعات  لتعكس الدفترية القيمة تخفيض طريق وعن( الفعلية  الفائدة طريقة)باستخدام  اإليجار التزام على الفائدة  
 

:عندما( الصلة ذي األصول استخدام حق على  مماثل  بتعديل)وتقوم  اإليجار التزام قياس الشركة  تعيد  

 هذه  وفي الشــــراء، خيار ممارســــة  تقييم في  تغيير إلى  أدى  الظروف في هام  تغير أو حدث هناك كان أو  اإليجار  عقد  مدة  تغيرت •

 .المعدل الخصم معدل باستخدام المعدلة اإليجار دفعات بخصم اإليجار التزام قياس إعادة يتم الحالة

 هذه  وفي  مضـمونة،  متبقية قيمة ظل في المتوقع  السـداد في  تغيير أو معدل أو  مؤشـر  في  التغيرات  بسـبب اإليجار مدفوعات  تتغير •

 مدفوعات   تتغير لم)ما   متغير غير  خصـم معدل باـستخدام  المعدلة  اإليجار مدفوعات  بخصـم  اإليجار  التزام قياس  إعادة  يتم الحاالت

 (.معدل خصم معدل استخدام يتم الحالة هذه وفي  المتغير، الفائدة سعر في تغيير عن  ناتج اإليجار

  بناء   اإليجار  التزام قياس  إعادة  يتم  الحالة هذه  وفي  منفـصل، إيجار  كعقد اإليجار  عقد  تعديل  احتـساب يتم  وال اإليجار عقد تعديل  يتم •

ــم  طريق  عن المعدل اإليجار  عقد  مدة  على ــتخدام  المعدلة اإليجار مدفوعات  خصـ ــم معدل باسـ ــارية  في المعدل  الخصـ   تاريخ  السـ

 .التعديل
. تقم الشركة بإجراء أي تعديالت من هذا القبيل خالل الفترات المعروضة  مل   

  إيجار حوافز  أي ناقصا   البدء، يوم  قبل أو في تتم التي اإليجار دفعات المقابل، اإليجار  اللتزام األولي القياس على األصول استخدام حق تضمني 

 التزاما   الشركة تتكبد عندما. القيمة انخفاض وخسائر المتراكم االستهالك ناقصا   بالتكلفة قياسها الحقا   يتم. أولية مباشرة  تكاليف وأي مستلمة

  عقد وأحكام  شروط تتطلبها التي الحالة إلى األساسي األصل إعادة  أو فيه  يوجد الذي الموقع استعادة أو  مؤجر، أصل وإزالة تفكيك بتكاليف

 يتم ،األصول حق استخدامب  التكاليف فيه  تتعلق الذي المدى إلى. 37 الدولي المحاسبة ريامع بموجب وقياسه  بالمخصص االعتراف يتم اإليجار،

. المخزون إلنتاج التكاليف هذه تكبد يتم لم ما الصلة، ذي األصل حق استخدام في التكاليف تضمين  
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
     سابقاً( شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية)

 )شركة مساهمة سعودية( 
 يضاحات حول القوائم المالية ا

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة . 5

 )تتمة(  اليجار  عقود  5-20

 )تتمة(   المستأجرك الشركة  ( أ

األصل. حق استخدامل اإلنتاجي والعمر األقصر اإليجار فترة مدى على  األصول  حق استخدام استهالك يتم  ملكية ينقل اإليجار عقد كان إذا 

  الصلة اتذ األصول حق استخدام استهالك يتم الشراء، خيار  ممارسة تتوقع الشركة أن األصل حق استخدام تكلفة تعكس أو األساسي األصل

. اإليجار عقد بدء تاريخ في االستهالك يبدأ. األساسي لألصل اإلنتاجي العمر مدار على  

المالي المركز قائمة  في منفصل كبند األصول حق استخدام  عرض يتم . 

  في انخفاض  خسارة  أي وتحسب ال أم  قيمته انخفضت  قد األصول حق استخدام أحد كان إذا ما لتحديد 36 الدولي المحاسبة معيار الشركة تطبق

". والمعدات واآلالت"الممتلكات   سياسة في  موضح هو كما محددة القيمة  

  بالدفعات االعتراف يتم. األصل استخدام وحق  اإليجار التزام قياس في تضمينها يتم ال معدل أو  مؤشر على تعتمد ال التي المتغيرة اإليجارات

 قائمة  في " أخرى "مصروفات  بند في تضمينها ويتم الدفعات تلك إلى أدت التي الحالة أو الحدث فيها يحدث التي الفترة في كمصروف  الصلة ذات

. الشامل الدخل  

للمستأجر بعدم فصل المكونات غير المؤجرة، وبدال  من ذلك يقوم بالمحاسبة عن  16المالي رقم  للتقريرعملية، يسمح المعيار الدولي  وكوسيلة

  عنصر علىأي عقد إيجار ومكونات غير إيجارية مرتبطة به كترتيب واحد. لم تستخدم الشركة هذه الوسيلة العملية. بالنسبة للعقود التي تحتوي 

  على إيجار عنصر لكل العقد في المقابل  بتخصيص الشركة تقوم اإليجارية، غير أو  اإلضافية جاراإلي  مكونات من أكثر أو وواحد اإليجار عقد

. اإليجارية غير للمكونات المستقل اإلجمالي والسعر  اإليجار لعنصر المستقل النسبي السعر من أساس  

 

 كمؤجر  الشركة ( ب

أصول حق األستخدام التي تقوم بتاجيرها من األطراف األخرى.  ببعض يتعلق فيما كمؤجر إيجار عقود في  الشركة تدخل  

 جميع كبير حد إلى اإليجار عقد  شروط تنقل عندما. تشغيلية أو تمويلية إيجار كعقود لها مؤجرا   الشركة تكون التي اإليجار عقود تصنيف يتم

  إيجار عقودل األخرى اإليجار عقود جميع تصنيف يتم. تمويلي إيجار عقد أنه على العقد تصنيف يتم المستأجر، إلى الملكية ومزايا  مخاطر

.تشغيلية  

  من اإليجار عقد تصنيف يتم. منفصلين كعقدين الباطن من اإليجار وعقد الرئيسي اإليجار عقد تحسب فإنها وسيطا ،   مؤجرا   الشركة تكون عندما

.األساسي إيجار عقد من الناشئ األصل استخدام  حق  إلى بالرجوع تشغيلي أو تمويلي إيجار عقد أنه على الباطن  

  التكاليف إضافة يتم. الصلة ذات  اإليجار فترة  مدى على الثابت القسط أساس على التشغيلية اإليجار عقود من اإليجار بإيرادات االعتراف يتم

  الثابت القسط أساس على بها االعتراف  ويتم المؤجر لألصل الدفترية القيمة إلى تشغيلي إيجار عقد وترتيب التفاوض في المتكبدة المباشرة األولية

  الشركة استثمار صافي بقيمة مدينة كذمم التمويلي اإليجار  عقود بموجب المستأجرين من المستحقة بالمبالغ االعتراف يتم .اإليجار فترة مدى على

  الشركة استثمار صافي على الدوري العائد معدل ثابت ا يعكس بحيث المحاسبية للفترات التمويلي التأجير دخل تخصيص يتم. اإليجار عقود في

  متطلبات ويطبق المضمونة غير المقدرة المتبقية القيمة بمراجعة بانتظام الشركة تقوم األولي، االعتراف بعد .اإليجار بعقود يتعلق فيما القائم

  يتم .اإليجار عقدالمستحق من  على المتوقعة االئتمان خسائر بمخصص االعتراف مع ،9 رقم المالي للتقرير الدولي للمعيار وفق ا القيمة انخفاض

  القيمة منخفضة المالية الموجودات باستثناء اإليجار، عقدللمستحق من  الدفترية  القيمة إجمالي إلى بالرجوع التمويلي اإليجار دخل احتساب

  من كال   العقد يتضمن عندما (.الخسارة  مخصص خصم بعد)أي  المطفأة تكلفتها إلى بالرجوع عليها الفوائد دخل  احتساب يتم التي االئتمانية

. مكون لكل العقد بموجب  المقابل لتخصيص 15 المالية للتقارير الدولي المعيار الشركة تطبق اإليجار، وغير اإليجار مكونات  

 

 األدوات المالية  21- 5

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية تصنيف وقياس  (1

 –خل الشامل  عند االثبات األولي، يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الد 

دوات حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح استثمارات في أ  –استثمارات في أدوات الدين، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 أو الخسارة. 

 سارة. يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ

 موجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، ويتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بال -

 تنشأ بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. -

أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة  يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إذا استوفت كال الشرطين  

 من خالل الربح أو الخسارة: 

 يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية، و  -

 صل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.تنشأ بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات أل  -
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
     سابقاً( شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية)

 )شركة مساهمة سعودية( 
 يضاحات حول القوائم المالية ا

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة . 5

 األدوات المالية )تتمة(   5-21

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  (1

المتاجرة، يحق للشركة أن تختار بشكل نهائي عرض عند االثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض  

 التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة. 

قا  لما تم بيانه أعاله، يتم قياسها بالقيمة  إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل وف

ئي العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة. وعند االثبات األولي، يحق للشركة أن تخصص بشكل نها 

العادلة من خالل الدخل الشامل، كموجودات مالية بالقيمة  الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير

جوهري مقاس بشكل أولي بسعر المعاملة( بالقيمة العادلة،    يتم القياس األولي للموجودات المالية )ما لم تكن ذمم مدينة تجارية دون عنصر مالي

 بالنسبة للبند غير المقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، زائدا  تكاليف المعاملة التي تتعلق باقتنائها بشكل مباشر.

 يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.

 

الموجودات المالية بالقيمة  

العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة 

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي المكاسب والخسائر، وتشمل أي فائدة أو  

 دخل توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة. 

الموجودات المالية بالتكلفة  

 المطفأة 

هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة يتم القياس الالحق ل

بخسائر االنخفاض في القيمة. يتم اثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض 

 أو الخسارة.  في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. يتم اثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح

االستثمارات في أدوات الدين  

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 الشامل 

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. إن إيرادات الفائدة التي يتم احتسابها بإستخدام طريقة الفائدة 

مة يتم اثباتها ضمن الربح أو الفعلية، وكذلك أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القي 

الخسارة. يتم اثبات صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل. وعند التوقف عن االثبات، فإن  

 األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة. 

االستثمارات في أدوات حقوق  

العادلة من خالل  الملكية بالقيمة 

 الدخل الشامل 

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم اثبات توزيعات األرباح كإيرادات ضمن الربح أو  

الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم إثبات األرباح 

 ال يتم إعادة تصنيفها أبدا  إلى الربح أو الخسارة. والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل و

 

 االستبعاد 

 األصول المالية 

الحاالت    يتم استبعاد األصل المالي )أو جزء من مجموعة أصول مالية متماثلة( بشكل أساسي )أي يتم استبعادها من قائمة المركز المالي للشركة( في

 التالية:

 التدفقات النقدية من األصل انتهاء صالحية حقوق استالم  -

إلى طرف   قيام الشركة بتحويل حقوقها لتلقي التدفقات النقدية من األصل أو تحملها التزاما  بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير -

بنقل السيطرة على األصل  ثالث بموجب ترتيب "تمرير"؛ و)أ( قيام الشركة بنقل جميع مخاطر ومزايا األصل بشكل جوهري، أو )ب( قامت  

 ولم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بشكل جوهري بمخاطر ومزايا األصل المالي.

 

 االلتزامات المالية 

بإلغاء اثبات أيضا     تقوم الشركة بإلغاء اثبات االلتزامات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها. تقوم الشركة

التزام مالي جديد م اثبات  الحالة يتم  النقدية لاللتزام المعدل بشكل جوهري، وفي هذه  المالية عند تعديل شروطها والتدفقات  بني على االلتزامات 

 الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. 

المستنفذة والمبلغ المدفوع )بما في ذلك أي أصول غير نقدية محولة أو التزامات تم عند استبعاد االلتزام المالي، يتم اثبات الفرق بين القيمة الدفترية 

 تحملها( في قائمة الدخل الشامل. 
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
     سابقاً( شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية)

 )شركة مساهمة سعودية( 
 يضاحات حول القوائم المالية ا

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة . 5

 األدوات المالية )تتمة(  21- 5

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  (2

بالتكلفة المطفأة من الذمم المدينة التجارية والمصروفات المدفوعة مقدما  والموجودات المتداولة األخرى والنقد وما تتكون الموجودات المالية المثبتة  

يتم قياس مخصصات الخسائر على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية: وهي الخسائر االئتمانية التي تنتج ،  في حكمه

 تعثر المحتمل عن السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.من جميع أحداث ال

 تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.

قدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، فإن الشركة  عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ االثبات األولي وعند ت 

يل الكمي تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل ذلك كال من المعلومات والتحل

 ي ذلك معلومات النظرة المستقبلية.والنوعي استنادا  إلى الخبرة السابقة للشركة والتقييم االئتماني المستنير، بما ف

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

النقص   إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية. يتم قياس الخسائر االئتمانية بأنها القيمة الحالية لكافة

للشركة وفقا  للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها(. يتم خصم الخسائر في النقد )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة  

 االئتمانية المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي. 

 ً  الموجودات المالية المنخفضة قيمتها ائتمانيا

المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدين المدرجة بالقيمة العادلة  تقوم الشركة بتاريخ كل قوائم مالية بتقييم ما إذا كانت الموجودات  

 من خالل الدخل الشامل منخفضة القيمة ائتمانيا . يتم تقييم األصل المالي على أنه منخفض القيمة ائتمانيا  عند وقوع حدث أو أكثر يكون 

 صل المالي. له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األ

 عرض االنخفاض في القيمة

 يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية للموجودات.

 الشطب

وهذا هو الحال يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية ألصل مالي )إما جزئيا  أو كليا ( إلى الحد الذي ال يكون هناك احتمال واقعي السترداده.  

بصفة عامة عندما تقرر الشركة أن المدين ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة 

المبالغ   السترداد  الفريق  إلجراءات  االمتثال  أجل  من  اإلنفاذ  ألنشطة  خاضعة  المشطوبة  المالية  األصول  تظل  قد  ذلك،  ومع  للشطب. 

 قة.المستح

 مقاصة األدوات المالية

يتم إجراء مقاصة لألصول المالية وااللتزامات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي إذا كان هناك حق قانوني قابل  

 واحد. للتنفيذ في الوقت الحالي لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس صافي لألصول والخصوم في وقت 

 التقارير القطاعية  22- 5

 القطاع التشغيلي  ( أ)

ات  القطاع التشغيلي هو أحد مكونات الشركة والذي يقوم بأنشطة قد يحقق منها إيرادات ويتحمل عنها مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروف

دوري من قبل متخذ القرارات التشغيلية التخاذ القرار حتى يتم  المتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى بالشركة. يتم تقييم جميع نتائج القطاعات بشكل  

 اتخاذ قرارات وتقييم أداء الموارد المخصصة لكل قطاع والمعلومات المالية المتاحة بشكل منفصل. 

عائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على ا  بنود  تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفعها إلى متخذ القرارات التشغيلية  

 المطلوبات ذات العالقة وموجودات ومطلوبات الزكاة.  أساس مناسب. مصروفات المركز الرئيسي وتكاليف البحث والتطوير والموجودات/

خرى(. بلغ كل قطاع  األ  –  اللوجيستية  الخدمات –خشب    –تصنيع منتجات الشركة في المملكة العربية السعودية ولها قطاعات تشغيلية، )حديد  يتم  

   (.8) الحدود الكمية المشار إليها في معيار التقارير القطاعية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

 القطاع الجغرافي 

التي تعمل في أنشطة مربحة في بيئة اقتصادية معينة خاضعة لمخاطر وعوائد ت آالمنشالقطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو 

 مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.  
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
     سابقاً( شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية)

 )شركة مساهمة سعودية( 
 يضاحات حول القوائم المالية ا

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 . السياسات المحاسبية المهمة )تتمة(  5

 توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية للمساهمين   23- 5

الموافقة على   وذلك عند  للمساهمين كمطلوبات  النقدية  أوغير  النقدية  التوزيعات  إثبات  العربية  ا  وطبق    التوزيع،يتم  المملكة  في  الشركات  لنظام 

من   عليها  المصادقة  عند  األرباح  توزيعات  على  الموافقة  تتم  الملكية السعودية،  حقوق  من  مباشرة  الموزع  المبلغ  خصم  يتم  المساهمين.  قبل 

 عتراف به كمطلوبات. واال
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
     سابقاً( شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية)

 )شركة مساهمة سعودية( 
 يضاحات حول القوائم المالية ا

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

  ممتلكات وآالت ومعدات . 6

 م 2021 م 2020

 الجمالي  إجمالي 

مشروعات تحت  

 آالت ومعدات  سيارات   عدد وأدوات  أثاث ومفروشات  * التنفيذ

تحسينات على 

 مباني مستأجرة 
 مباني وتركيبات

** 
 

 التكلفة         
 الرصيد في بداية السنة   5,256,008  431,880  6,885,104 2,777,869 1,234,975 1,263,736 -- 17,849,572 14,812,836

 إضافات   -- -- 561,460 -- 32,071 108,203 4,576,959 5,278,693 1,244,603

   المخزونمن  محول 167,180 -- 100,000 -- -- 2,416 -- 269,596 1,991,073

 ستبعادات ا -- -- -- ( 226,800) -- -- -- ( 226,800) (198,940)

 الرصيد في نهاية السنة  5,423,188 431,880 7,546,564 2,551,069 1,267,046 1,374,355 4,576,959 23,171,061 17,849,572

 الستهالك مجمع          

 الرصيد في بداية السنة   1,732,200 140,228 4,368,073 92,604,60 994,871 918,906 -- 10,758,887 9,772,207

 إستهالك السنة   403,891 21,594 583,085 77,146 72,262 96,992 -- 1,254,970 1,155,887

 ستبعادات ا -- -- -- ( 226,798) -- -- -- ( 226,798) (169,207)

 الرصيد في نهاية السنة  2,136,091 161,822 4,951,158 2,454,957 1,067,133 1,015,898 -- 11,787,059 10,758,887

 صافي القيمة الدفترية          

 م2021ديسمبر  31كما في  3,287,097 270,058 2,595,406 96,112 199,913 358,457 4,576,959 11,384,002 

 م2020ديسمبر  31كما في  3,523,808 291,652 2,517,031 173,260 240,104 344,830 --  7,090,685

 م. 2038هـ الموافق 1460الشركة في منطقة القصيم مباني مقامة على أراضي مستأجرة من جهات حكومية تنتهي في عام  وتركيباتتتضمن مباني   **

 .لاير سعودي( 5,511,109: 2020م.)2021ديسمبر  31لاير سعودي  في  6,505,948اصول مهلكة دفتريا  بقيمة تتضمن الممتلكات وأالت ومعدات  -

 

  م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 كما يلي: ستهالكتم توزيع مصروف ال 

  852,381  1,041,911 واإلنتاج التشغيل مصروفات

  223,206  137,374 (24مصروفات بيعية وتسويقية )إيضاح 

  80,300  75,685 (25)إيضاح  وإداريةمصروفات عمومية 

 1,254,970  1,155,887  
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
   سابقاً( للصناعات المعدنيةشركة مصنع الصمعاني )

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 

 ( )تتمةممتلكات وآالت ومعدات   . 6

 

العلني يوم  *   بالمزاد  اللوجستية بشراء  للهيئة    2021أغسطس    3قامت شركة صدر للخدمات  تابع  بالرياض  الثانية  بالمنطقة الصناعية  مصنع 

مليون لاير سعودي لتشغيل المصنع بقطاعات الشركة اإلنتاجية. وقد تم تمويل الصفقة عن   4.82السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بقيمة  

شروعات تحت التنفيذ ضمن بند الممتلكات واالالت والمعدات .كما تم طريق تسهيالت الشركة مع البنك العربي الوطني وتم تسجيلها فى حساب م

 الحصول على تقرير من االستشاري بعدم جاهزية المصنع حيث يحتاج العديد من اإلصالحات الجوهرية حتى يكون صالح لإلستخدام. 

 

 موجودات غير ملموسة  . 7

 

 آلي  حاسب برامج

 م  2021

 الجمالي 

 م  2020

 الجمالي 

    التكلفة

 708,715 642,500 642,500 الرصيد في بداية السنة   

 - - - إضافات  

 (66,215) (17,500) (17,500)  استبعادات

 642,500 625,000 625,000 الرصيد في نهاية السنة   

    اإلطفاء المتراكم 

 59,203 81,831 81,831 الرصيد في بداية السنة   

 68,409 62,809 62,809 ( 25)ايضاح  السنةاإلطفاء خالل 

 (45,781) (4,015) (4,015) استبعادات

 81,831 140,625 140,625 الرصيد في نهاية السنة  

    صافي القيمة الدفترية  

  484,375 484,375 م 2021ديسمبر   31كما في 

 560,669   م 2020ديسمبر  31كما في 

 عقود اليجار  . 8

 حق إستخدام األصول  1- 8

 توضح قائمة المركز المالي المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار: 

 

 

 على النحو التالي:  الستهالك المحمل على السنة 1- 8-1

 م 2020 ديسمبر 31  م 2021 ديسمبر   31 

( 23)إيضاح يرادات إلتكلفة ا  7,933,481  2,661,146 

(24مصروفات بيعية وتسويقية )إيضاح    44,784  45,080 

( 25)إيضاح   وإداريةمصروفات عمومية    190,828  173,768 

 8,169,093  2,879,994 
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 حق استخدام األصول  م 2021ديسمبر   31  م 2020ديسمبر   31

 يناير   1الرصيد في   24,965,507  947,448

 السنة اإلضافات خالل  312,462  24,018,059

 ديسمبر    31الرصيد في   25,277,969  24,965,507

 المتراكم   الستهالك   

 يناير   1الرصيد في   (3,070,986)  ( 190,992)

 السنة المحمل على  اإلستهالك ( 8,169,093)  (2,879,994)

 ديسمبر    31الرصيد في   ( 11,240,079)  (3,070,986)

 ديسمبر    31صافي القيمة الدفترية في   14,037,890  21,894,521



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
   سابقاً( للصناعات المعدنيةشركة مصنع الصمعاني )

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 

 . عقود اليجار )تتمة( 8

 مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام  2- 8

 عقود اإليجار:  بالتزاماتتوضح قائمة المركز المالي المبالغ التالية المتعلقة 

 

 الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي كما يلي:  استخداممطلوبات عقود االيجار بموجب حق 

 

 م 2020 ديسمبر   31  م 2021 ديسمبر   31  

 7,844,299  10,758,256  أقل من سنة 

 14,202,515  8,869,651  سنوات   5 – 1

 297,923  528,876  سنوات  5أكثر من  

  20,156,783  22,344,737 

   اآلخر المبالغ المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 3- 8

 توضح قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار: 

م 2020ديسمبر   31  م 2021ديسمبر   31   

(27)إيضاح   فوائد التزامات اإليجار  1,029,826  420,241 

( 1- 1-8)إيضاح  األصول  إستهالكتكلفة   8,169,093  2,879,994 

خيارات تمديد وإنهاء  4- 8  

المرونة   يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من إيجارات الممتلكات واآلالت والمعدات في جميع أنحاء الشركة. تستخدم هذه الشروط لزيادة

 معني.التشغيلية في شروط إدارة العقود. غالبية خيارات التمديد واإلنهاء الموجودة يمكن ممارستها فقط من قبل الشركة وليس من قبل المؤجر ال

 صافي االستثمار في عقد اليجار التمويلي  . 9

م 2120ديسمبر  31  م 2020ديسمبر  31    

 -   - صافي القيمة الدفترية في بداية السنة 

 -  13,591,658 اإلضافات خالل السنة 

 -   (1,619,256) دفعات اإليجار المستلمة 

محول من صافى االستثمار فى عقد التاجير التمويلى الى ذمم مدينة تجارية 

 (809,628) ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 
- 

( 27إيضاح )إيراد الفوائد المكتسبة    28,087   - 

 11,190,861   - 

 -   (1,209,587) ناقصاَ: مخصص االنخفاض في القيمة

 9,981,274   - 

الجزء المتداول  - صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي    4,660,150   - 

الجزء غير المتداول  - صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي   5,321,124   - 

 9,981,274   - 
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 م 2020ديسمبر   31  م 2120ديسمبر   31 

    التزامات اليجار 

 711,086  22,344,737 بداية السنة الرصيد في 

 24,018,059  8,370,395 السنة اإلضافات خالل 

 420,241  1,029,826 ( 27)إيضاح  السنةالمحمل خالل 

 ( 2,786,768)  (11,588,175) السنةيخصم: مدفوعات اإليجار خالل 

 (17,881)  -- المعدل   الربحيخصم: 

 22,344,737  20,156,783 نهاية السنة الرصيد في 

 م 2020ديسمبر   31  م 2120ديسمبر   31 

 14,500,438  9,398,527 المتداول  غيرالجزء  –مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام 

 7,844,299  10,758,256 الجزء المتداول  –مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام 

 20,156,783  22,344,737 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
   سابقاً( للصناعات المعدنيةشركة مصنع الصمعاني )

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 

 )تتمة(   اليجار التمويليصافي االستثمار في عقد   . 9

م 2020ديسمبر  31   31  ديسمبر 2021م   

التأجير للغير من الباطن  القيمة العادلة لصافي االستثمار في عقد في تاريخ  13,591,658  -   

( 2- 8األصل حق االستخدام  )ايضاح في عقد في تاريخ   رلالستئجاالقيمة العادلة  (8,057,933)  -   

( 22)إيضاح إيرادات عقد التأجير للغير من الباطن  5,533,725  -   

م  2021ديسمبر   31كما في   تكلفة تمويل غير مكتسبة  إجمالي االستثمار )غير المخفض(  

صافي االستثمار  

 )المخفض( 

    دفعات اليجار المستقبلية التدفقات النقدية التعاقدية 

 4,660,150 197,618 4,857,768 السنة األولى 

 4,477,721 380,047 4,857,768 السنة الثانية

 2,052,989 240,957 2,293,946 السنة الثالثة 

 12,009,482 818,622 11,190,860 

 العقد الرئيسي:

مليون لاير سعودي لمدة ثالث سنوات    8,5قامت الشركة )المستأجر( باستئجار مخزن من شركة مخازن العربية لالستثمار )المؤجر( بقيمة   -

 م، على أن يتم رد المخزن في نهاية مدة اإليجار، ويحق للمستأجر تأجير الوحدة اإليجارية للغير. 2024/ 19/7م إلى 20/7/2021من  تبدأ

 العقد من الباطن:

بتاريخ   - )المؤجر(  الشركة  المحدودة  21/7/2021قامت  الممتازة  األغذية  تصنيع  شركة  إلى  لالستثمار  العربية  مخازن  مستودع  بتأجير  م 

بقيمة   بتاريخ    14)المستأجر(  نهاية مدة عقد  20/7/2024مليون لاير سعودي لمدة ثالث سنوات وينتهي  يتم رد المستودع في  م، على ان 

 . بشرط أن تكون أحدى الشركات المملوكة للمستأجر جير الوحدة اإليجارية للغيرأت  للمستأجرؤجر، ويحق اإليجار إلى الم

 مخزون  . 10

  م 2021ديسمبر   31 م 2020ديسمبر  31 

 مواد خام  7,169,311 7,411,477
 تام  انتاج 6,660,098 5,008,746
 قطع غيار ومستلزمات   966,105 1,089,666

 التشغيل  تحت انتاج 1,063,402 420,405
13,930,294 15,858,916  

  مخصص مخزون راكد يخصم: ( 674,845) (498,052)

13,432,242 15,184,071  

 حركة المخصص للسنة المنتهية في:  1-10 م 2021ديسمبر   31 م 2020ديسمبر  31

 السنة   بدايةالرصيد في  498,052 263,939 

 المكون خالل السنة   176,793 234,113

 الرصيد في نهاية السنة   674,845 498,052

 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى . 11

  م 2120ديسمبر   31 م 2020ديسمبر   31

 ذمم مدينة تجارية 22,142,337 15,394,316

 موردين دفعات مقدمة  2,847,443 330,127
 مستحق  إيراد 476,982 2,114,899

 ( 20) ايضاح  * سلف عاملين 370,019 383,904
 ضريبة القيمة المضافة   359,077 -

 مصروفات مدفوعة مقدما   183,992 154,669
 اشتراكات مدفوعة مقدما   174,182 47,180
 ايجارات مدفوعة مقدما   120,897 59,983
 ( 30)إيضاح  خطابات ضمان تأمين 24,205 237,367

18,722,445 26,699,134        

  مخصص خسائر انخفاض في قيمة الذمم المدينة ( 2,092,907) (2,169,403)

16,553,042 24,606,227  

 )*( تتضمن سلف العاملين بعض السلف التي تخص أعضاء اإلدارة التنفيذية . 
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
   سابقاً( للصناعات المعدنيةشركة مصنع الصمعاني )

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 

 11.   ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى  )تتمة( 

 : للسنة المنتهية فيحركة المخصص   11-1

 م 2020ديسمبر   31 م 2021ديسمبر   31 

 1,672,456 2,169,403 الرصيد في بداية السنة  

 542,258 ( 12,437) المكون خالل السنة   /( عكس)

 (45,311) (64,059) خالل السنة   المستخدم

 2,169,403 2,092,907 الرصيد في نهاية السنة  

 أعمار الذمم المدينة  11-2

 م 2020ديسمبر   31 م 2021ديسمبر   31 

 8,804,962 10,825,824 يصل إلى شهرين 

 1,703,844 6,618,250 شهرين إلى ثالثة

 4,885,510 4,698,263 شهور 3أكثر من 

 15,394,316 22,142,337 الرصيد في نهاية السنة  

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مدرجة ستثماراتا . 12

 

 م 2020ديسمبر   31 م 2021ديسبمر   31 

   التكلفة

 10,672,661 5,587,546  الرصيد في بداية السنة 

ستبعادات خالل السنة ا   (5,630,623) (5,500,000) 

استثمارات  أرباح  43,077 414,885 

السنة  نهايةالرصيد في   - 5,587,546 

 حكمه  في وما النقد . 13

  م 2120ديسمبر   31 م 2020ديسمبر   31

 حسابات جارية  –بنوك  168,936,391 2,020,751

 نقــدية عهـد 297,777 304,724

 الصندوقب نقد  32,949 24,685

 الجمالي  169,267,117 2,350,160

 حتياطي نظامي ا . 14

حتياطي النظامي حتى % من صافي دخلها إلى اال10العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل  وفقا  للنظام األساسي ونظام الشركات في المملكة  

 حتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين. % من رأسمالها. إن هذا اال30حتياطي يبلغ هذا اال

 عالوة الصدار   . 15

مال الشركة    س أر  بزيادة  دارةاإل  مجلس   توصية  على  العادية  غير  العامة   الجمعية  وافقتم.  2020  يونيو  25  الموافقهـ  1441  القعدة  ذو  4  بتاريخ

 األرباح المبقاة.   حساب  ى إللاير سعودي   4.478.469والبالغ    المتبقي  وإضافة   صدارمن عالوة اإل  لاير سعودي  مليون  10  مبلغ  رسملة  طريق عن  

 نهاية الخدمة للموظفين  زايام . 16

 وصف عام 

النظام على   الذين يكملون فترة الخدمة المؤهلة ويحق لهم الحصول على مبالغ مذكورة ينص  انتهاء الخدمة لجميع الموظفين  استحقاقات ما بعد 

 بموجب قانون العمل لكل سنة من هذه الخدمة. 

كتواري مستقل، إقبل خبير  م من2020ديسمبر    31و  م2021  ديسمبر  31كتواري. تم إجراء التقييم كما في  ويستند المخصص السنوي إلى التقييم اإل

 وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
   سابقاً( للصناعات المعدنيةشركة مصنع الصمعاني )

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 

 

 )تتمة(  مزايا نهاية الخدمة للموظفين .16

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 16-1

    م 2021ديسمبر   31  م 2020ديسمبر   31

    )النسبة المئوية سنوياً( 

 مرتبات الموظفينالمعدل المقدر للزيادة في    ٪ 5  % 5

 معدل الخصم    ٪ 2.35  % 2
 

 الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة   16-2

  م 2021ديسمبر   31  م 2020ديسمبر   31

    
 القيمة الحالية في بداية السنة    2,386,293  1,699,069

 تكلفة الخدمة والفائدة 773,264  539,420

 الدفعات خالل السنة    (87,812)  (56,195)

 لتزام كتوارية لال( اإلمنافع/ )ال خسائرال 159,805  203,999

2,386,293  3,231,550  

 

 إن حساسية التزام المنافع المحددة للتغيرات في المتوسط المرجح لالفتراضات الرئيسية هي:  16-3

 عامل  تغيير في االفتراض   م 2021ديسمبر   31  م 2020ديسمبر   31

      

2,176,527  2,954,748  +1% 
 معدل الخصم 

2,629,604  3,550,851   -1% 

2,619,736  3,539,063  +1% 
 الراتب طويل األجل 

2,180,281  2,958,844   -1% 

 % أعلى 10  3,227,274  2,382,790
 معدل الوفيات 

 % أقل 10  3,235,856  2,389,823

  أعلى  %10معدل دوران الموظفين   3,162,945  2,328,018
 معدل دوران الموظفين

 أقل   %10معدل دوران الموظفين   3,306,660  2,450,403
 

 قروض   .17

 لدى الشركة اتفاقية تسهيالت بنكية مع كال من:

قروض   -1 عبارة عن  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  لتمويل  كفالة  اإلسالمية عن طريق صندوق  الشريعة  مع  متوافقة  وهي  اإلنماء  مصرف 

المدة بحد أقصى عشرة مليون لاير سعودي بغرض تمويل متطلبات   آجل محددوتسهيالت ائتمانية واعتمادات مستندية ومشاركة ومرابحة وبيع  

رأس المال العامل للشركة وكذلك تمويل األصول والمعدات المتعلقة بأنشطة الشركة ومشروعاتها، تحمل هذه التسهيالت بمصروفات تمويلية 

لاير سعودي    5,370,025م  2021  ديسمبر  31لرصيد المستحق في  ثابتة سنوي ا. بلغ ا  %4طبقا لالتفاقية ذات الصلة وذلك بسعر فائدة نسبة  

 م: صفر لاير سعودى(. 2020)

مليون لاير سعودى.،   10وبموجب هذه االتفاقية قامت الشركة بتقديم من ضمانات لتغطية كامل قيمة التمويل تمثلت فى سندات ألمر بقيمة 

مليون لاير سعودي. 9,5الصغير والمتوسطة الحجم بقيمة باإلضافة لكفالة برنامج كفالة لتمويل المنشآت   

 ، تحمل هذه  المصنعبغرض شراء مبني البنك العربي وهي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية محدد المدة وبحد أقصى خمسة مليون لاير سعودي  -2

 ديسمبر 31نوي ا. بلغ الرصيد المستحق في ثابتة س %4بمصروفات تمويلية طبقا لالتفاقية ذات الصلة وذلك بسعر فائدة نسبة التسهيالت 

 م: صفر لاير سعودى(. 2020لاير سعودي ) 4,921,115م 2021
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 م 2020ديسمبر 31  م 2021 ديسمبر   31 

 245,465  322,177 أقل من سنة 

 628,099  838,030 سنوات  5 – 1

 1,512,729  2,071,343 سنوات 5أكثر من 

 3,231,550  2,386,293 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
   سابقاً( للصناعات المعدنيةشركة مصنع الصمعاني )

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 

 )تتمة(  قروض  .17

 : سنةتتمثل حركة القروض خالل ال -3

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 

 -   -  الرصيد في بداية السنة 

 -   14,641,069  إضافات خالل السنة 

المستحق  تكاليف تمويل  223,999  - 

 -   (660,000) المسدد خالل السنة 

 -   14,205,068 الرصيد في نهاية السنة 
 

 قائمة المركز المالي كما في: تم عرض تفاصيل القروض في 

 

 آخرون ذمم دائنة تجارية ودائنون   .18

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31

 تجارية  دائنة ذمم 4,301,431 5,143,845

 ( 20 )إيضاحمستحقات عاملين  722,588 628,323

 مصاريف مستحقة  664,845 317,778

 عموالت مستحقة  443,617 271,841

 مقدمة  دفعات عمالء 147,279 498,609

 التسوية  تحت بنكية مبالغ 748 -

 ضريبة القيمة المضافة المستحقة  - 103,352

 أخرى   208,106 -

6,963,748 6,488,614  

 تعويض دائنو االكتتاب في أسهم حقوق األولوية  .19

( سهم من األسهم الجديدة المطروحة من إجمالي  14,827,529كانت نتائج  تداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة االكتتاب بعدد )

تم طرح ، و%98.85لاير سعودي ونسبة التغطية من مجمل األسهم المطروحة الجديدة     148,275,290( سهم بقيمة  15,000,000عدد )

يتم االكتتاب بها والبالغة )  األسهم المتبقية لاير للسهم    106.44وكان متوسط سعر البيع لألسهم المباعة    بالمزاد( سهم  172,471والتي لم 

األولوية    لاير ليصبح صافي مبلغ التعويضات العائد لمالك حقوق  18,357,455وإجمالي المبلغ العائد من عملية بيع األسهم التي لم يُكتتَب فيها  

   سعودي وتم االتفاق مع مصرف الراجحي على توزيع متحصالت بيع حقوق األولية على المساهمين وتم توزيعها بتاريخلاير 16,632,745

 لاير سعودي تم تحميلهم على األرباح المبقاة.  3,667,194بلغت تكاليف الطرح واإلكتتاب في أسهم حقوق األولوية  م.2022يناير  6

 عالقة  الذات  طرافاأل مع المعامالت .20

التي تمت خالل العام بين   التنفيذية  واإلدارة  واللجانأعضاء مجلس اإلدارة    وبدالت  تاألطراف ذات العالقة في رواتب ومكافأ  تتمثل المعامالت مع

 .التنفيذيةواإلدارة  اللجانأعضاء  ،دارةاإلأعضاء مجلس والشركة  

 وتتمثل أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها فيما يلي: 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر   31 

أعضاء مجلس   

 الدارة التنفيذية  الدارة واللجان 

أعضاء مجلس  

 اإلدارة التنفيذية اإلدارة واللجان

 - 385,918  579,288 جانمجلس اإلدارة والل أعضاء آتمكاف

 - 72,000  187,500 واللجان المجلس حضور بدالت

 1,274,356 - 1,651,223 -  الرواتب واألجور وما في حكمها

 18,750 - 70,000 - المكافآت

 54,052 - 187,716 - نهاية الخدمة

 
766,788 1,908,939 457,918 1,347,158 

 لاير سعودي(.    385,918: 2020( )18إيضاح رقم ) - لاير سعودي   499,288 واللجان المستحقةبلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة    
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   م 2021ديسمبر   31  م 2020ديسمبر  31

 الجزء الغير المتداول من القروض   591,955  - 

 الجزء المتداول من القروض   13,613,113  - 

 -  14,205,068   



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
   سابقاً( للصناعات المعدنيةشركة مصنع الصمعاني )

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 

 الزكاة  مخصص  .21

 الموقف الزكوي - أ

وحصلت الشركة على    م2020  ديسمبر   31المنتهية في    سنةحتى ال  ("الهيئة ")  لهيئة الزكاة والضريبة و الجماركقدمت الشركة إقراراتها  

 . م2022 أبريل 30الموافق هـ 1443 رمضان 29شهادة من الهيئة سارية المفعول حتى 

وقد بلغت قيمة  هـ 1443رجب  7م الموافق 2022فبراير  8بتاريخ    م(2020 و م2019) نواتعن الس  نهائيةاستلمت الشركة ربوط زكوية 

 .  م2021تم تسوية المبلغ مع الهيئة خالل سنة   و  لاير سعودي 37,114 الربوط 

 الوعاء الزكوي - ب

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 

 4,733,186  6,619,839 )أ(   معدلال ربحصافي ال

    يضاف: 

 25,000,000  25,000,000 رأس المال  

 1,324,119  1,582,000 احتياطي نظامي 

 6,028,109  8,349,041 أرباح مبقاة

 3,533,958  4,889,440 المخصصات 

 22,548,549  14,037,890 أخرى 

    يخصم

 (7,651,354)  ( 11,868,377) صافي الموجودات الثابتة

 (22,984,187)  ( 15,003,995) أخرى 

 32,532,380  33,605,838 )ب(  وعاء الزكاة

 * الوعاء الزكوي أيهما أكبر٪ )من صافي الربح المعدل أو 2.5الزكاة الشرعية 

 (ميو 354* فترة المحاسبة /  2.5٪
33,605,838  32,532,380 

 838,582  861,110 ٪من الوعاء الزكوي   2,5 الزكاة بواقع

 حركة مخصص الزكاة - ج

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 

 814,573  1,040,561 الرصيد في بداية السنة   

 838,582  861,110 لسنة  ا خالل كونالم

 (1,833)  - زكوية  تسويات

 -   37,114 ( 25)ايضاح  ربوط زكوية

 (610,761)  (1,077,573) المدفوع خالل السنة   

 1,040,561  861,212 الرصيد في نهاية السنة   

 اليرادات  .22

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 

 25,245,568  34,749,086 إيرادات تجارية 

 29,037,220  32,946,000 إيرادات المشاريع

 -  5,533,725 *(9ايرادات التأجير للغير من الباطن )ايضاح 

 73,228,811  54,282,788 

تم إثبات  لمدة ثالث سنوات وهو عقد تأجير تمويلي   ية الممتازة المحدودةذشركة تصنيع األغاإليراد ناتج عن صافي اإلستثمار في عقد  *

الحالية.  السنةاإليراد من صافي اإلستثمار بالعقد كامال خالل   

 تكلفة اليرادات  .23

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 

 29,471,852  32,462,525 مواد خام ومصنعه 

 2,661,146  7,993,481 ( 1- 1- 8أستهالك أصول حق اإلستخدام )إيضاح 

 3,430,086  5,598,885 صناعية  مصروفات 

 2,863,580  3,846,881 أجور  

 1,177,225  1,985,278 مواد أخرى 

 51,887,050  39,603,889 
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 تسويقية  بيعية ومصاريف  .24
  م 2021ديسمبر   31  م 2020ديسمبر  31

 رواتب وأجور وما في حكمها 3,513,508  2,518,302

 نقل وتصدير وتركيبات 1,653,553  1,267,258

 عموالت بيع وتسويق  938,725  544,022

 يجارات  إ 417,130  310,617

 مستلزمات بيعية 395,733  367,926

 صيانة ونظافة  139,738  238,826

 ( 6)إيضاح  إستهالك 137,374  223,206

   رسوم حكومية 76,649  206,484

 ( 8)إيضاح   صولاالحق إستخدام  استهالك 44,784  45,080

 وعالج طبي تأمين 75,671  44,213

 كهرباء ومياه واتصاالت  48,055  41,877

 دعاية وإعالن 61,316  10,420

 أخرى  300,410  76,416

5,894,647  7,802,646  

  

 عمومية وادارية   مصاريف .25
  م2021ديسمبر  31  م 2020ديسمبر  31

 جور وما في حكمهاأ رواتب و 4,365,762  2,905,812

 عضاء مجلس االدارة واللجان أ وبدالتمكافات  766,788  457,918

 وتداول  واشتراكات حكوميةرسوم  458,501  476,194

 ستشارات اأتعاب مهنية و 238,686  200,124

 ( 8حق إستخدام االصول )إيضاح  استهالك 190,828  173,768

 ( 7،6وإطفاء )إيضاح  إستهالك 138,494  148,709

 تأمين طبي وعالج 101,413  57,033

 يجارات إ 96,366  45,352

 كهرباء ومياه واتصاالت  71,366  53,026

 نقل وانتقال ومأموريات  52,566  21,581

 صيانة ونظافة  50,081  57,570

 عمالة حكومية  رسوم 42,712  55,620

 ج( - 21)إيضاح ربوط زكوية  37,114  - 

 وقرطاسية  ومستلزمات مواد 15,694  11,325

 ى أخر 190,602  204,299

4,868,331  6,816,973  

 

 صافي ،إيرادات أخرى .26

م 2120ديسمبر   31   31 ديسمبر2020م   

    

 50,668  74,800 إيرادات اخرى 

 2,283  46,791 رأسمالية  أرباح

 632  (2,212)   فروق العملة( خسائر) أرباح

 (4,495)  (1,512) مصروفات اخرى 

 117,867  49,088 
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 ( صافي ) ، فوائد تمويلية .27

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 

 420,241  1,029,826  (8الفوائد على التزامات حق استخدام موجودات )إيضاح 

 -   223,999 تكاليف تمويل القروض 

 -  ( 28,087) ( 9 )إيضاحإيراد الفوائد المكتسبة  

 1,225,738  420,241 

 توزيعات أرباح  .28

 0,50لاير سعودي بواقع    1,250,000م وبموجب توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بلغت  2021قامت الشركة خالل الربع الثاني من عام  

أقرت الجمعية العمومية العادية التوزيعات المقترحة في   وقد  م،2020عن عام    للسهممن القيمة االسمية    %5لاير سعودي لكل سهم. والتي تعادل  

 م.2021أبريل  4هـ الموافق 1442رمضان  15لمنعقدة بتاريخ جلستها ا

لاير سعودي لكل سهم.   0,50لاير سعودي بواقع    750,000م وبموجب توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بلغت  2020قامت الشركة خالل عام  

 4العمومية العادية التوزيعات المقترحة في جلستها المنعقدة بتاريخ أقرت الجمعية  وقد    م،2019عن عام    من القيمة االسمية للسهم %5والتي تعادل  

 م.2020يونيو  25هـ الموافق 1441ذو القعدة 

 السهم  ربح  .29

العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية   السنة  ربح    بقسمة  الربحيتم احتساب نصيب السهم األساسي والمخفض من  

 سهم(. 2,500,000م: 2020سهم ) 17,500,000والبالغة   السنةالقائمة في نهاية 

 ديسمبر   31المنتهية في    للسنة 

 م 2020  م 2021 

 2,578,813  3,599,087 السنة  / )خسارة( ربح

 2,500,000  3,750,000 المرجح لعدد األسهم   المتوسط

 0,96  1,03 

 لتزامات المحتملة وال   رتباطات الرأسماليةالا .30

من إجمالي   سعودي  لاير  1,093,986يوجد ارتباطات رأسمالية لدى الشركة مع شركات خارجية لشراء واستيراد أآلت وماكينات إنتاج بقيمة  

 م (.2020ديسمبر   31اطات رأسمالية في ب ) اليوجد ارت م 2021ديسمبر  31لاير كما في  1,824,444أعمال يقيمة 

م مغطاة نقدا  بنسبة  2021ديسمبر    31كما في    الصادرةالضمان    خطاباتوم  2021ديسمبر    31محتملة كما في  لتزامات  اتوجد لدى الشركة    ال

لاير   237.367  أصدرت هذه الخطابات مقابل غطاء نقدي بمبلغ  :م2020ديسمبر    31)لاير سعودي    24,205  مقابل غطاء نقدي بمبلغو  100%

 .  (11)إيضاح   تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرىمدرجة ضمن حساب ذمم مدينة وسعودي( 

 ية معلومات القطاعال .31

القطاعات األخرى والتي تتمثل في البالستيك و اللوجيستية  والخدماتنشاط الشركة يتمثل في قطاعات رئيسية وهي قطاع الحديد وقطاع األخشاب 

 . طويلة األجل على القطاعات  طلوباتوتم توزيع بنود اإليرادات وتكلفة اإليرادات والم ،والخدمات األخرى الشوكية والرافعات

  الخدمات اللوجيستية  أخرى   إجمالي

 

 حديد  خشب
 م 2021ديسمبر   31

 إجمالي الموجودات  118,201,402  47,741,375  69,251,983  9,750,196  244,944,956

 إجمالي المطلوبات  23,358,801  11,062,077  24,638,944  3,015,438  62,075,260

 يرادات ال 33,546,433  15,034,693  19,891,593  4,756,092  73,228,811

 اليرادات تكلفة   ( 23,762,215)  ( 12,533,526)  ( 11,953,327)  ( 3,637,982)  ( 51,887,050)

 مجمل الربح  9,784,218  2,501,167  7,938,266  1,118,110  21,341,761

 صافي الربح 2,101,032  417,404  781,522  299,129  3,599,087

          

 م 2020ديسمبر  31         

  حديد  خشب  الخدمات اللوجيستية  أخرى   إجمالي

 إجمالي الموجودات  25,428,666  7,852,469  32,463,547  1,724,183  67,468,865

 إجمالي المطلوبات 12,586,078  5,961,826  13,248,503  1,324,850  33,121,257

 يرادات اإل 28,104,507  9,694,855  4,492,606  11,990,820  54,282,788

 اإليرادات تكلفة  (17,256,960)  (8,178,422)  (3,607,779)   (10,560,728)  (39,603,889)

 مجمل الربح  10,847,547  1,516,433  884,827  1,430,092  14,678,899

 صافي الربح 1,905,715  266,409  155,448  251,241  2,578,813
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية .31

م في إطار خطة  2020طاع الخدمات اللوجستية والذي بدأت الشركة استثماراتها وعملياتها التشغيلية بهذا القطاع اعتبارا من الربع الثالث من عام  ق

وتقدمها لعمالئها ويتمثل قطاع الخدمات اللوجستية    تي تستهدف تنويع الخدمات والمنتجات والقطاعات التي تعمل بها الشركةالشركة التوسعية وال

 . تحديدا في تقديم خدمات التخزين والنقل للغير حيث ترتبط الشركة بعقود طويلة األجل مع عمالئها لتقديم هذه الخدمات
"القطاعات التشغيلية" وبالتالي   (8)ي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ليها فحقق أي من الحدود الكمية المشار إالمبيعات الخارجية لم ت   نأونظرا   

 . عن معلومات القطاعات الجغرافية حفصالم يتم اإل

 وإدارة المخاطر   األدوات المالية .32

الرئيسية   المالية  المطلوبات  بموجب حق    بالشركةتتضمن  دائنة، مصروفات مستحقة    استخدامقروض، مطلوبات عقود االيجار  الموجودات، ذمم 

ما  ومطلوبات متداولة اخرى، مستحق إلى طرف ذو عالقة. تتكون الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم المدينة، مصروفات مدفوعة مقد 

ي دات متداولة أخري، النقد وما في حكمه، مستحق من طرف ذو عالقة. إن المخاطر المالية الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للمجموعة هوموجو 

  مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة

 ابقة السياسات إلدارة تلك المخاطر. ومط
 

 مخاطر السوق 32-1

جنبية ومعدالت الفوائد مما يؤثر هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت األ

السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود  على دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر  

 ا. المقبولة مع تعظيم العوائد. لم يكن هناك أي تغيير في تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر وكيفية قياسه

 مخاطر أسعار الفائدة  32-1-1

وتدفقاتها النقدية.   للشركة لمختلفة المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي  مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض للمخاطر ا

لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل بفائدة والتي تتمثل بشكل رئيسي في تسهيالت بنكية وقروض. تقوم   الشركةتتعرض  

قد أن مخاطر  اإلدارة بالحد من مخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة تغيرات أسعار الفائدة. تقوم اإلدارة بمراقبة التغيرات في أسعار الفائدة وتعت 

 .دفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة للمجموعة غير جوهريةالت 

والمدرجة بالتكلفة المطفأة ال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما تم تعريفها في المعيار الدولي للتقرير المالي   للشركةإن الذمم المدينة والذمم الدائنة  

غير معرضة    شركةالتدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق. وبالتالي، فإن ال  ( حيث ال تتغير القيمة الدفترية أو7رقم )

 لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة. 

 لمخاطر التغييرات في أسعار الفائدة هو كما يلي:    شركةإن تعرض ال

 م  2020 ديسمبر 31  م  2021 ديسمبر   31 

بمعدالت فائدة متغيرة قروض   -  - 

 -  14,205,068 قروض بمعدالت فائدة ثابتة

 .اإلسالمية الشريعةمع أحكام  ومتوافقةالقائمة هي مبرمه مع بنوك محليه  االئتمانيةالتسهيالت  اتفاقياتإن جميع  -
 تحليل الحساسية 

أسعار الفائدة مع ثبات المتغيرات األخرى، ال يوجد تأثير مباشر على  يوضح الجدول التالي حساسية الدخل للتغيرات المحتملة المعقولة في   -

 .ةشرك حقوق الملكية لل

 قائمة الربح أو الخسارة  

 م 2020 ديسمبر 31  م 2021 ديسمبر   31 

 نقطة 100تخفيض   نقطة  100زيادة   نقطة  100تخفيض    نقطة   100زيادة   

 -   -   ( 1,420,507)  1,420,507 قروض بمعدالت فائدة متغيرة

 -   -   ( 1,420,507)  1,420,507 التغييرات في التدفقات النقدية  

 قائمة حقوق الملكية. علىال يوجد تأثير  -

 مخاطر العمالت األجنبية  32-1-2

األجنبية، تنشأ مخاطر العمالت األجنبية مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت 

بأنها غير   شركةعندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات معترف بها بعملة أخرى غير الريال السعودي، تعتقد إدارة ال

دارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن كثب  بالريال السعودي. تراقب اإل  شركةمعرضة لمخاطر العمالت األجنبية نظرا  ألن جميع تعامالت ال

ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم    التغطيةوبشكل مستمر، وبناء  على خبرتها وردود فعل السوق ال تعتقد اإلدارة أنه من الضروري  

 األجنبية محدودة نسبيا  في المدي المتوسط.  مخاطر العمالت
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
   سابقاً( للصناعات المعدنيةشركة مصنع الصمعاني )

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 

 )تتمة(  المخاطر وإدارة  المالية  األدوات .32

 مخاطر االئتمان  32-2

تركيز جوهري    شركةمما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى ال  بالتزاماتههي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء    

األخرى لمخاطر االئتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة  

ليل تعرضها لمخاطر سياسات معمول بها لتق شركةبصورة رئيسية من عمالء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية. لدى ال

 . االئتمان. تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية الحد االقصى لمخاطر االئتمان

   -م:2021 ديسمبر 31كما في التي تتعامل معها الشركة وأرصدتها ئتماني للبنوك وفيما يلي التصنيف اإل

 التصنيف الئتماني

 م  2020 ديسمبر 31  م  2021 ديسمبر 31 

A1  165,000,561  2,016,739 

A2  3,935,830  4,012 

  168,936,391  2,020,751 

 المدينة الذمم 32-2-1

365أكثر من  الجمالي  يوم  181-365  يوم  91-180  يوم 61-90  يوم 31-60    الحالي 

م2021ديسمبر    31 7,255,710 3,570,114 2,419,133 4,199,118 2,504,898 2,193,364 22,142,337  

 خسائر اإلئتمان المتوقعة )239,738( )278,147( )253,687( )587,668( )363,513( )370,154( )2,092,907(

 القيمة الدفترية 7,015,972 3,291,967 2,165,446 3,611,450 2,141,385 1,823,210 20,049,430

 

365أكثر من  اإلجمالي  يوم   365- 181  يوم  91-180  يوم  61-90  يوم  31-60    الحالي  

م2020ديسمبر  31 5,686,195 3,118,766 1,703,844 1,109,737 1,734,811 2,040,963 15,394,316  

 خسائر اإلئتمان المتوقعة (411,033) (192,007) (322,358) (240,997) (492,158) (510,850) (2,169,403) 

 القيمة الدفترية 5,275,162 2,926,759 1,381,486 868,740 1,242,653 1,530,113 13,224,913

 مخاطر السيولة  32-3

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر  

 ية دى كفاالسيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لم

. يتمثل النهج الذي تتبعه الشركة في إدارة السيولة في ضمان أن يكون لديها سيولة كافية للوفاء  السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة

 لشركة. بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والمتبعة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أوالمخاطرة باإلضرار بسمعة ا

مالي وحتى يلخص الجدول التالي المطلوبات المالية للشركة في مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناء  على الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز ال

 تاريخ االستحقاق التعاقدي. المبالغ الواردة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. 

 م 2021 ديسمبر   31
 

 سنوات  5أكثر من    سنوات   5 – 1  أقل من سنة   القيمة الدفترية  

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 

 استخدام الموجودات 

 20,156,78

3 
 

10,758,256 
 

8,869,651 
 

528,876 

14,205,06  قروض 

8 
 13,613,113  591,955  - 

 -  -  6,488,614  6,488,614  ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون

 -  -  499,288  499,288  مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

تعويض دائنو االكتتاب في أسهم حقوق  

 األولوية 
 16,632,74

5 
 16,632,745  -  - 

  57,982,49

8 

 47,992,016  9,461,606  528,876 

 

 م2020 ديسمبر 31
 

 سنوات 5أكثر من   سنوات  5 – 1  أقل من سنة   القيمة الدفترية  

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 

 استخدام الموجودات 

 

22,344,737 
 

7,844,299 
 

14,202,515 
 

297,923 

 -   -   6,963,748  6,963,748  ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون

 -   -   385,918  385,918  مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

  29,694,403  15,193,965  14,202,515  297,923 
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
   سابقاً( للصناعات المعدنيةشركة مصنع الصمعاني )

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 

 )تتمة(  المخاطر وإدارة  المالية األدوات. 32
 )تتمة(   مخاطر السيولة 32-3

ال المستقبلي   شركةإن سياسة  التطور  والمحافظة على  والسوق  والدائنين  المستثمرين  ثقة  للمحافظة على  قوية  مال  قاعدة رأس  الحفاظ على  هي 

نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية. يتم احتساب صافي الدين كقروض ناقصا    باستخدامقاعدة رأس المال الخاصة بها    شركةلألعمال. تراقب ال

 النقد وما في حكمه. 

 في نهاية السنة: شركةيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية للف

 م  2020 ديسمبر 31  م  2021 ديسمبر 31 

 -   14,205,068 قروض

    يطرح: 

 ( 2,350,160)  ( 169,267,117) النقد وما في حكمه

 ( 2,350,160)  ( 155,062,049) صافي الدين 

 34,347,608  182,869,696  إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

 % 6.84  ٪84,79 نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية

 مخاطر العملة  32-4

تتم معامالت   التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.  أداة مالية ما بسبب  تذبذب قيمة  الشركة بصورة هي المخاطر المتمثلة في احتمالية 

بصورة العملة  تعتبر غير هامة. وتدار مخاطر  أجنبية  بعمالت  تتم  التي  األخرى  المعامالت  واليورو.  األمريكي  والدوالر   أساسية لاير سعودي 

 منتظمة.

 القيمة العادلة  32-5

معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسوق في تاريخ هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن  

 القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشأ الفروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. 

 إجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى االول  القيمة العادلة 

سعودي لاير  لاير سعودي  لاير سعودي   31  ديسمبر 2021م   لاير سعودي  

     موجودات مالية 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   مدرجةستثمارات ا

 الخسارة 
-  -  - - 

 

 األحداث الالحقة    .33

قطعة أرض بمدينة البوابة الصناعية بالرياض تحت    أعلنت الشركة عن شرائها  م2022يناير    30الموافق  هـ  1443جمادى األخر    27بتاريخ  

 .باالضافة الى تكاليف التصرفات العقارية و عمولة الشراء  مليون لاير سعودي  .227لهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بقيمة  اإشراف  
 

 اعادة تبويب سنة سابقة   .34

 لتتماشى مع العرض للعام الحالي.  م2020تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لعام 
 

 اعتماد القوائم المالية  .35

المالية   القوائم  اعتماد  الشركة  م  2021ديسمبر    31المنتهية في  للسنة  تم  إدارة  قبل مجلس  مارس    14  الموافقهـ  1443  شعبان  11بتاريخ  من 

  . م2022
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 إجمالي المستوى الثالث  المستوى الثاني المستوى االول  القيمة العادلة 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  31 ديسمبر 2020م 

     موجودات مالية 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مدرجةستثمارات ا   - 5,587,546 - - 


